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Вестник Класа 
 
√ Митниците отчитат 500 млн. увеличение на приходите 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212262_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%
B5+%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82+500+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D1%83%D0%B2%D0%B5
%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE
%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5 
Към края на август Агенция „Митници“ отчита 500 млн. лв. ръст в приходите в сравнение със същия период на миналата 
година. Увеличение от 80 млн. лв. се наблюдава дори от акцизите върху цигарите. Това съобщи в интервю за „Нова 
телевизия“ директорът на митниците Ваньо Танов, представяйки резултатите по събираемостта на акцизите, чиито 
темпове продължават да нарастват въпреки очакванията за спад, особено след забраните за пушене в заведенията и 
прогнозите за ограничаване на потреблението на цигари. През лятото не беше отчетен сериозен спад в потреблението 
на тютюневи изделия, защото голяма част от ресторантите имат градини и това не се отрази сериозно върху бранша“, 
коментира още Танов. Според него евентуален спад може да се наблюдава през зимата, но това нямало да се отрази 
съществено върху общите приходи. Експертните прогнози сочели, че до края на годината заложеният план за приходите 
от мита и акцизи ще бъде изпълнен, обяви още Танов.  
Положителен ефект се отчита и от мерките срещу контрабандата на цигари, похвали се шефът на митниците. Като 
припомни, че през 2010 г. през страната ни са преминавали 40% от нелегалните канали на цигари без бандерол в 
Европа, Танов припомни, че през миналата година този дял е спаднал на 22%, а очакванията за тази година са за 15% дял 
на контрабандата. По повод кадровата политика в системата шефът на митниците обясни, че след приключили съдебни 
производства са уволнени 18 митничари. В ход са още 30 проверки. Въпреки че някои от уволнените служители се 
връщат на работа след спечелени дела срещу митниците, ръководството на агенцията отново ги уволнява. "Хора с 
прякори нямат място в системата", категоричен беше Танов. Според дълго обявяваното преместване на митниците в 
Русе няма да се състои. 
 
√ МВФ може да понижи прогнозата си за глобалния растеж през октомври 
http://www.investor.bg/drugi/338/a/mvf-moje-da-poniji-prognozata-si-za-globalniia-rastej-prez-oktomvri,140545/ 
Международният валутен фонд (МВФ) ще понижи прогнозата си за глобалния растеж през октомври поради 
несигурността дали европейските лидери ще удържат на обещанието си да се справят с кризата в еврозоната, заяви 
изпълнителният директор на Фонда Кристин Лагард, цитирана от Ройтерс. 
„Все още прогнозираме постепенно възстановяване, но глобалният растеж вероятно ще се окаже дори още по-слаб, 
отколкото очаквахме през юли. През последните 12 месеца прогнозата ни става все по-песимистична“, посочва 
Лагард. През юли МВФ понижи очакванията си за глобалния растеж през 2013 г. до 3,9%, но запази прогнозата си за 2012 
г. без промяна на 3,5%. 
Лагард изтъква, че дълговата криза в еврозоната крие най-сериозен риск за световната икономика, но че „фискалната 
пропаст“ в САЩ също е „сериозна заплаха“. Несигурността дали политиците ще се справят с тези два проблема се 
отразява на икономиката в останалата част на света, казва тя. 
Лагард подчертава, че развиващите се икономики определено губят инерция и че съществуват „сериозни опасения“ 
около нарастващите цени на храните и волатилността на цените на суровините. Наблюдават се и признаци на умора от 
продължаващия политически преход в Близкия изток, допълва тя. 
Лагард коментира, че финансовите пазари са обнадеждени от последните развития около дълговата криза, но че сега 
искат европейските лидери да приложат планираните мерки. „Това се е случвало и преди, но възстановяването се е 
оказвало мимолетно“, предупреждава Лагард. „Сега имаме нужда от устойчиво възстановяване, а не от краткотраен 
скок на индексите“. 
През седмиците, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да изкупува облигации на страни от еврозоната, 
фондовите пазари се възстановиха чувствително. Еврозоната обаче е в рецесия и са налице опасения за икономическите 
и бюджетни реформи в Италия и Франция – две от основните европейски икономики. 
Лагард коментира, че структурните реформи и фискалните корекции са неизбежни в засегнатите от кризата европейски 
страни. Тя обаче изтъква, че МВФ подкрепя идеята страни като Португалия и Испания да получат повече време за 
прилагане на реформите. 
Лагард повтори призива на МВФ за създаване на европейски банков съюз. Това според нея ще гарантира, че 
фалиращите банки няма да повличат след себе си правителства. Ирландия трябваше да потърси международна 
финансова подкрепа именно заради банките си и вероятно Испания ще се наложи да направи същото. 
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„Вярваме, че банковият съюз трябва да бъде създаден, колкото е възможно по-скоро, за да може омагьосаният кръг 
между правителствата и финансовите институции да бъде разрушен“, казва Лагард. „Не сме наивни, знаем, че това ще 
отнеме време“. 
Тя изтъква, че предприетите от Китай мерки в подкрепа на растежа ще имат известен ефект, но че в дългосрочен план 
страната трябва да стимулира вътрешното потребление. „Мисля че това е правилната посока“, коментира Лагард. „В 
средносрочен план обаче това, което новите лидери в Пекин трябва да направят, е да намерят модел на растеж, който е 
ориентиран към вътрешното потребление, а не към износа“, допълва тя. 
Колкото до най-бедните старни по света Лагард предупреждава, че нарастването на глобалните цени на храните с 20% 
от юни е много обезпокоително и че международната общност трябва да е готова да помогне. 
 
√ Делян Добрев: Държавата помага на общините сами да създават допълни приходи 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212269_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD+%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1
%80%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%
D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%
D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82+%
D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8 
Държавата помага на общините чрез тяхната икономическа активност сами да си създават допълни приходи. Това заяви 
в Добрич министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян ДобревТой бе сред официалните гости на празника 
на Добрич и честването на 72 години от възвръщането на Южна Добруджа към България. За пример Добрев посочи 
промените в Закона за подземните богатства, с които е дадена възможност за 100% от концесионните възнаграждения 
от малки находища на общините, а за всички останали находища – 50%. За тази година това ще бъдат около 40 млн. лв., 
за миналата те са били 24 млн. лв., каза Делян Добрев. Това според него е помощта чрез икономическата им активност в 
собствените райони общините да създават за себе си допълни приходи и „това е устойчивият начин, не нещо друго”, 
коментира министърът на икономиката. Това е моделът държавата да подкрепя развитието на районите. Добрев 
подчерта, че има механизми да се събират собствени средства, например община Ивайловград. Там, въпреки че е малка 
община, след промените в посочения Закон с усилията на кмета на общината и създадения от нея контролен орган е 
ликвидиран незаконният добив. Приходите от концесии в тази община преди са били между 5 000 – 10 000 лв., сега – 
между 150 000 и 200 000 лв. Това са средства, които те могат да използват за каквото си пожелаят, включително да 
съфинансират европейски проекти, каза Делян Добрев. 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ На дъното на икономическите очаквания 
http://www.capital.bg/biznes/2012/09/25/1913338_na_dunoto_na_ikonomicheskite_ochakvaniia/ 
Икономическите очаквания на българите остават песимистични, а финансовото състояние на все повече от тях се 
влошава. Това ги кара да бъдат предпазливи при използване на финансови услуги и продукти, което пък държи България 
на предпоследно място по проникване на банково посредничество в Централна и Източна Европа, показва проучване на 
международната компания за пазарни проучвания GfK. 
Финансови ограничения 
Според данни на компанията от юли 2012 г. нараства делът на хората в България, които описват като затруднено 
положението в своето домакинството. В момента 43% просрочват плащането на месечни сметки спрямо 37% преди две 
години. Нараства и делът на хората, които заявяват, че през последните 12 месеца член на домакинството е бил 
съкратен (16.5% през юли 2012), а други 25% са изпитали намаление на доходите. 
В ситуация на затруднено финансово положение българинът редуцира първо разходите за забавления, почивка и 
пътувания. Близо 60% посочват, че разходите им за тези активности са намалели през последната година, 53% се хранят 
по-рядко навън, други 50% са ограничили харчовете за дрехи и обувки. Сред останалите услуги, които се преосмислят на 
фона на затегнатия бюджет на домакинството, са застраховките и разходите за образование. 
Все повече песимизъм 
На този етап очакванията на потребителите остават песимистични и това оказва влияние върху тяхното финансово 
поведение, посочват от GfK. Използването на кредитни продукти, които се оказват силно зависими от финансовото 
състояние на домакинствата, не бележи промяна през последните две години. 
Обвързаността с външни фактори като събитията, разтърсили редица европейски страни като Гърция, Испания, Италия в 
края на миналата и началото на тази година, оказват ефект върху българската икономика. 
В резултат на тези събития икономическите очаквания, очакванията за приходите и намеренията за покупка на 
населението се понижават. С по-бавни темпове нараства и ползването на различни банкови продукти. Икономическите 
очаквания в момента са достигнали критично ниска точка (-32 пункта), близка до най-ниските нива от 2009 г. Повишават 
се и очакванията за ръст на цените в следващите 12 месеца. 
По предпазливо с финансовите продукти 
Заради влошената финансова ситуация и очаквания България се нарежда на предпоследно място по проникване на 
банковото посредничество в цяла Централна и Източна Европа с ниво от 59%. След нас е само Румъния (с 56%). Средното 
за региона ниво на използване на банкови продукти и услуги от населението е 80%. Със 100% банково проникване е 
Словения, като след нея се нареждат Австрия (98%), Хърватия и Чехия с по 90%, Словакия (88%). 
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http://www.klassa.bg/news/Read/article/212269_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD+%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212269_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD+%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://www.capital.bg/biznes/2012/09/25/1913338_na_dunoto_na_ikonomicheskite_ochakvaniia/


Заради кризата и темпът, с който нараства ползването на различни банкови продукти, е по-бавен. От друга страна обаче, 
това означава, че България е сред страните с голям потенциал за привличане на нови банкови клиенти, особено сред по-
ниските възрастови групи, посочват в изследването си от GfK. 
В същото време, което е резонно, в България е отбелязан сериозен ръст на употребата на банкови карти – към момента 
50% от населението използват дебитни карти в сравнение с 40% през 2009 г. От компанията посочват, че основната 
употреба на дебитни карти тук е през банкомат. 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Данъчни взеха 2200 богаташи на мушка 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-09-26&article=425326 
Данъчните ще проверят 2200 богати българи през тази година, научи "Стандарт". Те се избират след съпоставка на 
притежаваното имущество с официално обявените доходи. Ако колите, къщите и луксозните вещи като скъпи бижута, 
маркови часовници и картини на известни художници не отговарят на официалните доходи, започва данъчна ревизия. 
При нея се установява стойността на укрития доход, с който е купено имуществото, и върху него се налагат данъци. Ако 
обаче има и белези на данъчно престъпление, се уведомява прокуратурата. Традиционно НАП извършва между две и 
четири хиляди проверки на граждани всяка година. И винаги се оказва, че има достатъчно хора, които нямат легален 
произход на доходите си. Ако някой има значително по-скъпо имущество от официалните доходи, е въпрос на време да 
бъде попитан от данъчните за произхода на парите му.  
Данъчните пък ще имат много по-лесен достъп до информация за тайните банкови сметки на българи в Швейцария. 
Наскоро беше подписана спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Швейцария, която предстои да бъде 
ратифицирана от парламента. В резултат банките в Швейцария ще дават данни на Националната агенция за приходи за 
сметките и парите на българите, на които се правят ревизии. Над 150 българи държат в швейцарските трезори около 300 
млн. евро. Доскоро в Швейцария и Люксембург можеше напълно анонимно да се държат големи авоари. Но това се 
оказа проблем за ЕС и след няколко промени в правната уредба тези две държави вече са длъжни да подават 
информация на данъчните власти в целия ЕС за данъка върху лихвите от депозитите на техни граждани. Така лесно може 
да се разбере обемът на парите по сметките и на българските граждани. 
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-09-26&article=425326

