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Бизнесът не споделя оптимизма на управляващите за очаквания ръст на икономиката през следващата година.
Това заяви за DarikFinance Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
По думите му ръст от 1,9% е твърде оптимистичен сценарий и е малко вероятен. Информацията, която имаме, е, че
компаниите планират спад на продажбите за следващата година. Поръчките, които имат за следващото тримесечие,
отчитат двуцифрен спад спрямо второто тримесечие на тази година. Затова този планиран ръст на БВП не е реалистичен,
обясни Велев.
Според него, ако изобщо има ръст, той няма да е над 0,5%. Не е изключено да има и спад – все пак рецесията в
еврозоната се задълбочава, а 60% от стокообмена ни е с нейните страни членки, допълни председателят на АИКБ.
Очевидно е, че има натрупана инфлация, има загуба на покупателна способност. Но не бива увеличението на пенсиите
да се прави за сметка на по-голям дефицит, респективно – на по-голям външен дълг. Подобна стъпка би влошила при
всички случаи кредитния рейтинг, лихвите по кредитите, инвестициите и растежа. Увеличението не бива да е за сметка и
на прекомерно изземване на доход от бизнеса и домакинствата, а да се обвърже с административни реформи и подобра събираемост, поясни Велев.
Той припомни случилото се преди 4 години. През 2008 г. се планираше ръст на икономиката за следващата година от
4,7%, въпреки че компаниите предвиждаха спад на продажбите. Спадът за 2009 г. се оказа много голям. Въпреки това се
увеличиха пенсиите, новото правителство спря да плаща на бизнеса, задуши икономиката и задълбочи кризата.
Сега пак планираме нереалистично висок ръст на БВП, като на тази база очакваме повече приходи, разходи и вдигаме
пенсиите. Не е изключено да се повтори случилото се отпреди 4 години - затова ще апелираме за повече разум в
предизборната година, коментира Велев.
Вестник Труд
√ Бюджет 2013: Дянков леко отвори джоба
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1571733
Баланс на ръба на възможното изглежда проектобюджетът за 2013 г., който днес бе качен на сайта на финансовото
министерство.
От една страна управляващите обещават повече пари за пенсии и социални грижи, за образование, здравеопазване,
инфраструктура и култура. За целта хазната ще похарчи с 1,85 млрд. лв. повече спрямо 2012 г. В същото време не се
очакват чудеса в икономиката догодина и съответно приятни изненади в приходите. Въпреки това се залагат с 1,8 млрд.
лв. повече постъпления в хазната, които да подсигурят увеличените разходи.
Синдикатите и работодателите вече изразиха недоволство от плахите според тях мерки в разходната част за по-високи
доходи и съживяване на икономиката. В същото време Европейската комисия притиска България да запази
благоразумната си фискална политика с нисък дефицит.
Най-голям ръст на социалните разходи
Най-голямо увеличение догодина ще има за социалните разходи, които набъбват със 790 млн. лв. От тях 586 млн. ще
отидат за ръста на пенсиите от 1 април със средно 9,3%. За социални помощи и обезщетения ще се раздадат 135 млн. лв.
повече, макар че размерът им се запазва на нивата от т. г. За насърчаване на заетостта ще се похарчат със 72 млн. лв.
повече в сравнение с 2012 г.
На второ място по ръст на харчовете догодина се нареждат инфраструктурата и околната среда. Средствата по това перо
са с 510 млн. лв. повече в сравнение с 2012 г.
Парите за образование са трети в класацията с ръст от над 120 млн. лв. От тях 76 млн. отиват за училищата и детските
градини, а останалите са най-вече за университетите.
Парите за култура се вдигат с 31 млн. лв., като по-голямата част от увеличението ще отиде за музеи, галерии, библиотеки
и читалища.
Със закона за бюджета се залага и реформа във финансирането на театрите и другите държавни звена за сценични
изкуства. Средствата ще зависят както от единни разходни стандарти, така и от продадените билети, а театрите ще имат
делегирани бюджети по подобие на училищата. Отделно се предвиждат средства за творчески проекти на конкурсен
принцип.
Приходите също нагоре

Увеличените харчове на хазната ще се покрият от увеличение на приходите, което е доста спорен момент предвид
прогнозите за слаб ръст на икономиката.
Според финансовото министерство той ще бъде 1,9%. МВФ излезе с прогноза за 1,5%, а според някои икономисти ръстът
ще е дори под 1%.
Догодина ведомството на Дянков очаква извънредни приходи от ДДС в размер на близо 800 млн. лв., които би трябвало
да дойдат от повишено вътрешно търсене. Според прогнозите именно потреблението догодина ще бъде двигател на
растежа. Не се очаква нито значим ръст на инфлацията, нито много по-висок износ или пък голям ръст на инвестициите и
съответно - на вноса.
В бюджета са заложени още около 180 млн. лв. повече пари от акцизи. Хазната разчита да събере и с 300 млн. лв. повече
от данъка върху личните доходи, а също и да прибере към 140 млн. лв. допълнително от дивиденти от държавните и
общинските предприятия.
Повече пари от осигуровки
От социални и здравни вноски се очакват допълнителни близо 500 млн. лв. 218 млн. лв. от тях са чисто счетоводен ръст,
защото ще бъдат платени от държавата, за да се покрие увеличението на осигурителните ставки на военни и полицаи.
Все още не е взето окончателно решение за бюджетите на МВР и отбраната във връзка със заплатите там, уточниха от
финансовото ведомство.
Въпросът ще бъде решен от Министерския съвет, когато разглежда бюджета. В други ведомства увеличение на парите за
заплати като цяло не се предвиждат, с изключение на тези на учителите и частично - на работещите в здравеопазването.
Догодина хазната ще похарчи за заплати 4,17 млрд. лв.
На червено с 1.1 млрд. лв.
Бюджетът за догодина е разчетен на базата на очакван растеж на икономиката от 1,9% от БВП. Според някои
анализатори това е реалистично, според други е леко завишен. Заложеният дефицит е 1,3% от БВП или 1,1 млрд. лв.
Фискалният резерв ще бъде минимум 4,5 млрд. лв. Допустимият максимален размер на задълженията на държавата
към бизнеса пада до 320 млн. лв.
Догодина може да бъде поет нов държавен дълг до 2 млрд. лв., който ще дойде от вътрешния пазар. Новите държавни
гаранции ще са за максимум 200 млн. лв.
Общините ще получат близо 2,3 млрд. лв. от държавата, сочат разчетите на финансовото министерство. Това е с около
120 млн. лв. повече в сравнение с 2012 г., като ръстът ще отиде основно в училищата. От общата сума 1,95 млрд. лв. са за
делегираните от държавата дейности. Единните разходни стандарти за социалните дейности са увеличени с 10%, а за
средното образование - с 5%. Изравнителната субсидия ще бъде в размер на 240 млн. лв., а капиталовите разходи на
общините - 94 млн. лв., от които 19 млн. лв. за снегопочистване и 50 млн. лв. за изграждане и ремонт на общински
пътища.
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, президент на КНСБ: Проектът е силно рестриктивен
Прави впечатление, че бюджетът за догодина е рестриктивен и в това отношение не се различава значително от
тазгодишния бюджет. Предвиден е известен ръст на доходите, но той е минимален и е доста далеч от нашите
предложения. Затова и проектобюджетът няма да получи нашето одобрение в този вид. Прекалено ниско е например
увеличението на единния разходен стандарт в образованието - с едва 5%, при положение че ръстът трябваше да е поне
10%. Увеличението на средствата за социално подпомагане също е минимално, с което защитата на социално слабите на
практика не се повишава.
Няма ръст на обезщетенията за безработица и майчинство. Нашето предложение е за леко финансово разхлабване в
социалната сфера в размер на 1,3 млрд. лв. В същото време можеха да се съберат допълнителни приходи от повишение
на максималния осигурителен доход до 2500 лв. вместо 2200 лв., от по-сериозно вдигане на минималните осигурителни
прагове и криминализиране на укриването на вноски. Не виждаме причини за толкова рестриктивен дефицит, при
положение че България е втора в ЕС по най-нисък публичен дълг.
ЛЪЧЕЗАР БОГДАНОВ, "Индъстри уоч": Ръстът от 1,9 на сто е постижим
Ръстеж от 1,9% на българската икономика не е нереалистичен. Оптимистичното през последните месеци е, че въпреки
доста променливата и тежка картина в еврозоната, преките чужди инвестиции в България се увеличават, и то
значително. Т.е. по някакъв начин България след първите 2 години на кризата отново е интересна за чужди инвеститори.
За българската икономика, която е малка, бедна и изостанала и тепърва ще се интегрира в големия общ пазар,
инвестициите са най-същественият двигател на растежа.
Паралелно с това растящите чужди инвестиции, фискалната стабилност и ниският държавен дълг влияят на банковата
система, като потенциалните кредити за бизнеса ще са с приемливи лихви при по-ниско усещане на риск. Обикновено
банковият кредит върви заедно с преките инвестиции, затова през 2009 и 2010 г. имаше осезаем срив при бизнес
кредитите. Банките не даваха заеми на компании, които нямат собствен ресурс.
Що се отнася до дефицита, той номинално остава на нивото от м.г.
БОЖИДАР ДАНЕВ, изп. председател на Българска стопанска камара: С нисък дефицит няма растеж
Заложеният в бюджета дефицит от 1,3% е много нисък и ако наистина искаме да излизаме от кризата, това ще е трудно.
Но на финансовото министерство всичките му прогнози в крайна сметка се оказват доста погрешни. През м. г.
прогнозираха 2,3% ръст, а ние от БСК им казахме, че реалният ще бъде далеч под 1%. Според последните прогнози за
2012 г. можем да очакваме около 0,5%, което е в рамките на статистическата грешка. Не може работните места да
паднат с 93 000 за една година и да се говори, че има растеж на икономиката.
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, Асоциация на индустриалния капитал: Прекален оптимизъм

Ръст от 1,9% за нас е прекалено оптимистичен и трудно достижим, съдейки по това, което днес виждаме като
перспектива пред икономиката. Компаниите планират даже спад на продажбите за следващата година и не е много ясно
откъде ще дойде този ръст.
Инвестициите също не са нараснали през т. г., потреблението тъпче на едно място.
Що се отнася за дефицита - би трябвало да се стремим към такъв, какъвто е заложен или по-малък. Ние не бихме
подкрепили по-висок дефицит, тъй като знаем до какво води това - увеличаване на задлъжнялостта,
макроикономическата стабилност се разклаща и т.н.
dir.bg
√ Синдикатите искат повече дефицит и удар по сивата икономика
http://dnes.dir.bg/news/biznes-sindikati-bujet-2013-12125945?nt=10
Бизнес и синдикати остро разкритикуваха предложения бюджет за 2013 г. Те обаче останаха на различни позиции по
съответните мерки, които трябва да се предприемат.
Вчера от МФ представиха основните параметри на бюджет 2013. Повече пари ще бъдат отпуснати за учители, лекари и
пенсионери. Заложен е ръст от 1.9%, и дефицит - 1.3%. Минималната работна заплата се покачва на 310 лв., а
максималната пенсия на 770 лв.
Бюджет 2013 като послание изразява три основни акцента - продължаване на политиката на фискална консолидация,
което ще осигури запазването на макроикономическата и финансовата стабилност на страната; приоритизиране на
разходите към сектори, които насърчават икономическия растеж; борба с бедността и защита на най-уязвимите слоеве
от населението, каза Симеон Дянков.
Това, което виждаме в Бюджет 2013, е липсата на смелост за по-сериозно преразпределение в бюджета. Това каза пред
bTV президентът на КНСБ Пламен Димитров. За разлика от друг път, когато имаме консервативни приходи, сега имаме
приходи, които са близо до заложените възможности. Но продължаваме да мислим, че има резерви, сивата икономка
не е атакувана и там КНСБ вижда ресурс и възможности, заяви Димитров.
Той изброи няколко мерки, които трябва да се вземат, за да има по-високи приходи. Според него, трябва да бъдат
дадени исканите от НАП мерки за дознания, ограничаване разплащането в брой, криминализирането на укриването и
неплащането на вноски, ревизии по аналог и леко увеличаване на дефицита.
Не може един главен готвач по морето да получава заплата 2500 лева, а да го осигуряват на 500 лева, възмути се
Димитров. Според него от тези мерки ще се осигурят около 800 млн. лв.
От своя страна Николай Николов, експерт в КТ "Подкрепа", коментира, че е трябвало от началото на 2013 г. да
се усъвършенства експертизата на работоспособността – ТЕЛК-овете. Не е важно колко даваш, а как го даваш, защото
понякога се изливат огромни пари, а нямат никакъв ефект и не достигат до този, който трябва, посочи Николов, като
уточни, че от КТ "Подкрепа" не са съгласни с диференцирано увеличаване на пенсиите.
Пламен Димитров посочи за майчинските, които в момента са 240 лева за втората година от отглеждане на детето, че
могат да се търсят варианти за вдигането им до 290 лева от 1 юли.
Лъчезар Богданов, "Индъстри уоч":
Ръстеж от 1,9% на българската икономика не е нереалистичен. Оптимистичното през последните месеци е, че въпреки
доста променливата и тежка картина в еврозоната, преките чужди инвестиции в България се увеличават, и то
значително. Т.е. по някакъв начин България след първите 2 години на кризата отново е интересна за чужди инвеститори.
За българската икономика, която е малка, бедна и изостанала и тепърва ще се интегрира в големия общ пазар,
инвестициите са най-същественият двигател на растежа. Паралелно с това растящите чужди инвестиции, фискалната
стабилност и ниският държавен дълг влияят на банковата система, като потенциалните кредити за бизнеса ще са с
приемливи лихви при по-ниско усещане на риск. Обикновено банковият кредит върви заедно с преките инвестиции,
затова през 2009 и 2010 г. имаше осезаем срив при бизнес кредитите. Банките не даваха заеми на компании, които
нямат собствен ресурс. Що се отнася до дефицита, той номинално остава на нивото от м.г.
Божидар Данев, изп. председател на Българска стопанска камара:
Заложеният в бюджета дефицит от 1,3% е много нисък и ако наистина искаме да излизаме от кризата, това ще е трудно.
Но на финансовото министерство всичките му прогнози в крайна сметка се оказват доста погрешни. През м. г.
прогнозираха 2,3% ръст, а ние от БСК им казахме, че реалният ще бъде далеч под 1%. Според последните прогнози за
2012 г. можем да очакваме около 0,5%, което е в рамките на статистическата грешка. Не може работните места да
паднат с 93 000 за една година и да се говори, че има растеж на икономиката.
Васил Велев, Асоциация на индустриалния капитал:
Ръст от 1,9% за нас е прекалено оптимистичен и трудно достижим, съдейки по това, което днес виждаме като
перспектива пред икономиката. Компаниите планират даже спад на продажбите за следващата година и не е много ясно
откъде ще дойде този ръст. Инвестициите също не са нараснали през т. г., потреблението тъпче на едно място. Що се
отнася за дефицита - би трябвало да се стремим към такъв, какъвто е заложен или по-малък. Ние не бихме подкрепили
по-висок дефицит, тъй като знаем до какво води това - увеличаване на задлъжнялостта, макроикономическата
стабилност се разклаща и т.н.
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√ КНСБ иска минималната заплата да стане 330 лева
http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9A%D0%9D%D0%A1%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5330-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_l.a_c.328_i.226342.html
Официалната линия на бедност да бъде 241 лева, а минималната заплата – 310 лева от 1 януари 2013 г. Това беше
предложено на заседанието на Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно
сътрудничество.
От КНСБ обаче настояват минималната заплата да стане 330 лева.
Всички работодателски организации се въздържаха от категорична позиция относно размера на минималната заплата.
Те отново предложиха несериозни аргументи за ненарастване на размера на МРЗ, изтъквайки негативите на кризата,
съобщават от КНСБ.
Предстои ново заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще се обсъжда пак размера на
минималната заплата.
Минималната работна заплата със сигурност ще бъде повишена на 310 лева от януари 2013 г., гарантира социалният
министър Тотю Младенов миналия месец. От Асоциацията на индустриалния капитал предложиха минималната заплата
да се определя по сектори.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Ръстът на икономиката ще достигне 1,5 процента
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212732_%D0%A0%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D
0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%89%D0%B5+%D0%B4%D0
%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5+1%2C5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8
2%D0%B0
Международният валутен фонд очаква Брутният вътрешен продукт (БВП) в България да се повиши до 1,5 % през 2013
година. Това каза преди заседанието на Министерски съвет в сряда министърът на финансите Симеон Дянков.
Повишението на БВП може да стане благодарение на по-силното вътрешно търсене, вследствие на доброто усвояване
на структурни фондове на ЕС, каза Дянков. За повишаване на растежа и заетостта, ще са необходими още по-смели
реформи – по-големи капиталови разходи за базовата инфраструктура, осигурени чрез все така доброто усвояване на
фондовете на ЕС е най-добрият стимул за растежа, посочват от Международния валутен фонд.
„Това е интересно, защото обикновено Международният валутен фонд не си позволява в подробности - (и за пръв път го
виждам от 18 години откакто работя с тях и в предишната си работа) - конкретно да предложат каква е стъпката за
развитие на растежа”, каза още Дянков.
Реалният растеж на БВП на България ще достигне 1% през 2012 г. и ще се повиши до 1,5% през 2013 г., прогнозира
Международният валутен фонд във вторник.
„Силните буфери и последователното прилагане на строга политика позволиха на България да поддържа стабилност в
една сложна среда. Все пак, растежът остава слаб, безработицата е висока, а икономиката остава изложена на външни
рискове, особено във връзка с кризата на еврозоната," коментира ръководителят на мисията на МВФ за България
Катрина Пърфийлд.
По данните на МВФ, растежът на българската икономика през 2012 г. се дължи на по-силното вътрешно търсене и
усвояването на структурните фондове на ЕС, а през 2013 г. той ще е следствие от възстановяването на износа.
„Средногодишната инфлация през 2012 г. се прогнозира да достигне 2,5% заради по-високите цени на храните и
горивата," заявява още Катрина Пърфийлд. МВФ очаква бюджетният дефицит на касова основа за 2012 г. се очаква да
спадане до 1,25% от БВП, с което ще се постигне значителен напредък по отношение на целите за балансиран бюджет
през 2015 г.
„Залагането на непроменен бюджетен дефицит за 2013 г. ще запази доверието, което ще доведе до по-ниска доходност
по държавния дълг. В рамките на заложения строг бюджет ще е необходимо да се устоява на натиска за общо
повишение на заплатите," предупреждава още Катрина Пърфийлд.
Всяко преизпълнение на приходите в бюджета трябва да се използва за увеличаване на фискалния резерв, предвид
временния ефект от емисията на еврооблигации през юли.
„В случай на сериозен икономически спад обаче, трябва да се позволят корекции на дефицита в съответствие с
икономическия цикъл," се посочва още в изявлението на ръководителя на мисията на МВФ в България.
„За повишаване на растежа и заетостта ще са необходими по-смели структурни реформи. По-големите капиталови
разходи (например за базовата инфраструктура), осигурени чрез по-добро усвояване на фондовете на ЕС, биха
стимулирали растежа и биха допринесли за справяне с проблемите на инфраструктурата.
Преодоляването на липсата на стимули за наемането на млади и не толкова квалифицирани работници, активните
политики на трудовия пазар и реформата на образованието биха повишили уменията и производителността.

Ограничаването на възможностите за ранно пенсиониране биха насърчили по-активното участие на работната сила,
което заедно със здравната реформа би допринесло за справяне с увеличаващите се разходи от застаряването на
населението.
Социалноосигурителните вноски по новата единна система за заплащане трябва да отиват директно в пенсионните
фондове за гарантиране на тяхната жизнеспособност.
„Предсказуемото прилагане на частните договори е от критична важност за по-добрия бизнес климат. Обявяването в
несъстоятелност със задна дата повишава рисковете за всички кредитори и в крайна сметка води до по-високи разходи
за новите кредитополучатели. Промените на законовите разпоредби за обявяването в несъстоятелност така, че наред с
другото, да се забрани обявяването в несъстоятелност със задна дата, би решило в голяма степен този проблем," смята
Катрина Пърфийлд.
Въвеждането на бързи и ясни съдебни процедури за предварително одобрени оздравителни планове и проучването на
начини за насърчаване на доброволни механизми за споразумения, би довело до по-бързи и по-ефективни решения по
дългови спорове, допълва тя.
Банковата система е стабилна, но средата на слаб икономически растеж е предизвикателство. Общата капиталова
адекватност (16,7% през юни 2012 г.) превишава изисквания задължителен минимум от 12%. Силното нарастване на
депозитите и намаленото търсене на кредити повишиха ликвидните буфери и намалиха външното финансиране.
Необслужваните кредити на брутна основа продължават да нарастват, достигайки до 16,9 % от всички кредити (юни 2012
г.), отчитат от МВФ.
„Банките трябва да се насърчават да решават активно проблемите с необслужваните кредити чрез преструктуриране на
кредитите, освобождаване от активи, пълно или частично отписване, при строг контрол от страна на Българската
народна банка. Увеличаването на правомощията трябва да се осъществява в съответствие с предложената от ЕС
директива за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни
посредници," завършва изявлението на Катрина Пърфийлд.
√ Правителството предвижда с 1,796 млрд. лв. повече приходи в хазната
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212757_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%
81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0
+%D1%81+1%2C796+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0
%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%B2+%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1
%82%D0%B0
Приходната част на бюджета за 2013 г. се увеличава с 1,796 млрд. лева спрямо 2012 г. като очаква в хазната да постъпят
30,54 млрд. лв. (37,5% от БВП), сочат прогнозите на Министерството на финансите в публикувания проектобюджет за
следващата година. Увеличават се средствата за пенсии от 1 април 2013 г. с над 585 млн. лева. Същевременно с 20
процентни пункта (218 млн. лв.) се увеличава осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ за работещите в сферата на
отбраната и сигурността. Социалните разходи нарастват с над 790 млн. лева. Увеличават се средствата за социални
помощи и обезщетения със 135 млн. лева, се казва в прессъобщението на финансовото ведомство.
Финансирането на програми и дейности по заетостта също бележи ръст от 72 млн. лева. Средствата за образование се
повишават с повече от 120 млн. лв., като с над 76 млн. лв. ще се финансира обучението на деца и ученици, както и
студентите, в зависимост от оценката за качеството на обучението. Увеличават се парите за култура с над 31 млн. лева,
като с 26 млн. лв. ще се финансират държавните и общинските културни институти в т.ч. музеи, галерии, библиотеки и
читалища. Увеличават се с 510 млн. лв. и планираните разходи за публична инфраструктура в областта на
благоустройството и опазването на околната среда. Докато бюджетът залага увеличаване на пенсии и учителски заплати,
не се предвижда обаче вдигане на други заплати в публичния сектор.
За администрацията на президента са предвидени 6,136 млн. лв., докато правителството ще похарчи 72, 6 млн. лв. (16
млн. от тях са приходи и 56,6 млн. лв. средства от хазната). Най-голямо перо от държавните субсидии се предвижда да
получат силовите министерства – на отбраната (1,014 млрд. лв.) и на вътрешните работи – 1,013 млрд. лв.
Консултациите по отношение бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната
продължават, като окончателно решение ще бъде взето на заседанието на Министерския съвет, на което ще бъде
разгледан Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2013 година, съобщават още от
Министерството на финансите.
Общият размер на консолидираните държавни разходи ще е 31 64 млрд. лв. (38,8% от БВП), което е с 1,8 млрд. лв.
повече, отколкото през тази година. До края на 2012 г. се очаква балансът по текущата сметка да се запази отрицателен в
размер на 1,5% от БВП, сочи докладът на финансовото министерство. Слабото външно търсене ще продължи да оказва
задържащ ефект върху износа и той ще нараства по-бавно (с 5,7% на годишна база), докато потреблението ще подкрепя
нарастването на вноса (10% растеж на годишна база). Така дефицитът по търговския баланс ще нарасне от 5,6% от БВП
през 2011 г. на 8,4% през 2012 г. Нарастването на вноса на стоки ще се запази и през 2013 г., като номиналният растеж
ще се ускори леко до 10,5%.
Възстановяването на световната икономика през второто полугодие на следващата година ще се отрази в номинално
повишение на износа от 8,1 на сто. С оглед на очакванията за умерен растеж на приходите от туризъм и нарастване на
износа на други услуги се очаква балансът на услугите да възлиза на 5,9% и 5,8% от БВП в края на 2012 г. и 2013 г. и да
остане на това ниво в периода до 2015 г. В резултат балансът на текущата сметка ще достигне дефицит от 2,8% от БВП
през 2013 г. и постепенно ще нараства в средносрочен план.

√ Правителствен план с 249 мерки ще облекчава бизнеса
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212722_%D0%9F%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%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D1%81+249+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA
%D0%B8+%D1%89%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B1%D0%B8
%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
Намаляване на необходимите документи за ползване на 84 административни услуги, съкращаване на сроковете за
предоставяне на 54 услуги, отпадане на 42 услуги, обмен на информация по служебен път за 30 услуги, създаване на
електронни регистри за 17 услуги. Това са мерките в плана, които правителството прие в сряда за намаляване на
регулаторната тежест за бизнеса. В него са включени 249 мерки със срок за изпълнение 30 ноември 2012 г.
Най-голям брой мерки са предложени в сферата на здравеопазването (45), на земеделието и храните (43) и на
икономиката, енергетиката и туризма (26).
В основната си част мерките са инициирани по предложение на представители на неправителствени, браншови и
работодателски организации, публикации и коментари в медиите. Целта на инициативата е премахване, опростяване и
намаляване на административните пречки пред бизнеса, произтичащи от близо 750 регулаторни режима.
В периода март-юни бяха проведени прегледи на регулаторните режими във всички министерства и бяха изготвени
предложения за премахване на режими, които затрудняват малкия и средния бизнес, за намаляване на регулаторните
разходи и степента на държавна намеса, намаляване на административната тежест, облекчаване на процедурите,
намаляване на документите и на сроковете за предоставяне на услуги. В плана се предвижда.
Вестник Капитал daily
√ Малка промяна със спорни последици
http://www.capital.bg/biznes/2012/10/03/1919045_malka_promiana_sus_sporni_posledici/
Въвеждането на единна сметка при плащане на задължения към Националната агенция по приходите може да ощети
много работещи и да донесе нови проблеми на бизнеса, предупредиха от Асоциацията на пенсионните фондове и
експерти. Промяната, която скоро трябва да бъде внесена за обсъждане в Министерския съвет, засяга начина на
разпределяне на парите, които се превеждат към НАП за данъци и осигуровки. В момента преводът на сумите от
работодателя става с отделни платежни нареждания, а парите отиват по различни пера според предназначението си – за
данъци, здравни вноски на служителите, пенсионно осигуряване. Ако промяната бъде приета, това ще става с единна
сметка, което реално би трябвало да улесни бизнеса.
Една наглед добра идея
Преди няколко седмици Министерството на финансите обяви проект за промени в Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс (внесени чрез преходните и заключителни разпоредби на промяна в Закона за ДДС), които предстои да се внесат
в Министерския съвет и в парламента. Основният аргумент на министерството и на депутати от управляващите беше, че
с предложението за т. нар. единно платежно нареждане ще се намали административната тежест, плащането ще стане
по-лесно и по-евтино – тъй като ще се плаща за един превод, а лихвата за забавяне на осигуровки ще се изравни за
данъчни задължения. Предвижда се от 20 процентни пункта плюс основен лихвен процент тя да намалее наполовина.
Проблемът обаче се появява при реда на погасяване на задълженията – вместо работодателят или самоосигуряващият
се да избира какво да плати, това ще прави държавата, според срока на давност за различните дългове. Директор на
пенсионна компания коментира, че от това силно ще бъдат засегнати интересите на работници и служители, на
самоосигуряващи се, а е възможно страничният ефект да бъде сериозни финансови проблеми за някои малки фирми.
Според становище на Асоциацията на пенсионните дружества, изпратено до финансовия министър Симеон Дянков, по
този начин ще се наруши и принципът на финансиране на осигурителната система, в която постъпват определени от
закон вноски. Вместо за целта си обаче внесените пари ще могат да бъдат пренасочвани за други плащания.
Плащания по време
Например: работодателят има да плаща стари задължения по ДДС, но вместо това предпочита да внася навреме
пенсионни и здравни осигуровки, където лихвата за забавяне е по-висока. С промените обаче той няма да има този
избор и парите ще трябва да се преведат по различни предназначения според срока на дълговете. Негативно отношение
към евентуални промени изрази и Международният валутен фонд при последното си посещение в България, което
приключи преди дни. Според експертите на фонда вноските за пенсия трябва да отиват "директно към пенсионните
фондове", за да могат да осигурят жизнеността на системата.
"Освен административната тежест с единното нареждане наистина се намаляват и разходите. Но лошото е, че ще се
погасяват дълговете по срока им. Това може много сериозно да засегне хората, които нямат големи финансови
възможности – например предстои ти операция, която се плаща от здравната каса и теглиш заем, за да внесеш
осигуровките си. Обаче имаш стара глоба към КАТ – и парите отиват първо за глобата", коментира Бисер Райнов, член на
управителния съвет на Института на вътрешните одитори и преподавател във Висшето училище по застраховане и
финанси.
Донякъде решение според Асоциацията на пенсионните фондове може да бъде разделянето на параграфи на
платежните нареждания, в които да се посочва с каква цел се превеждат парите. В противен случай, опасяват се от
бизнеса, е възможно да има масово укриване на плащания, проверките да са затруднени, както и ще се създадат
предпоставки за подкупване на данъчни служители.
Чии са тези пари

Според Бисер Райнов притесненията на пенсионните фондове са само донякъде основателни, тъй като държавата все
пак ще си остане със задължението да внесе осигуровките, дори да използва в един момент парите за друга цел. "Може
да стане така, че държавата да погаси с парите на работниците задължение на работодателя", коментира Райнов. От
друга страна, забавянето на пенсионни вноски означава загуба на доходността за времето, през което те са могли да
бъдат инвестирани. Данните за пенсионните схеми през последните 12 месеца показват, че всички са на плюс, а при
повечето спечелената доходност е над 5%. Според юристи на пенсионните компании това може да доведе до искове на
осигурени, които съдят НАП за пропуснати ползи.
В становището си от Асоциацията на пенсионните дружества посочват, че с новите разпоредби много хора може да
изгубят права за пенсиониране. Причината е, че за разлика от здравното осигуряване при пенсионното правата се
определят на база реално постъпили пари. При здравното за наемните служители е достатъчно да бъдат на трудов
договор независимо дали има забавени вноски. Освен това, отбелязват от асоциацията в становището си, е много
възможно забавени вноски за стари служители да се погасяват с пари на другите, на които в момента се внасят пари.
Така независимо, че за тях е имало редовно плащане, правата им ще са прекъснати.
Всички обаче са съгласни, че с предложените промени държавата може да увеличи приходите си от данъци. Това обаче
може да се окаже за сметка на правата на служители и самоосигуряващи се. "Ако боравим с термините за тояга и
морков, това е тояга. Когато е криза, не е много добре да се борави с нея, защото тоягата вече сама се е завъртяла",
коментира Бисер Райнов.
Вестник Стандарт
√ Приходите от ДДС нагоре с 11%
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-10-04&article=426324
На приходите от ДДС ще разчитат основно управляващите, за да има допълнителни средства за пенсии и социални
плащания. Приходите от ДДС догодина ще достигнат 7,88 млрд. лв., предвижда бюджет 2013. Това е ръст с цели 11%,
или 784 млн. лв., спрямо настоящата 2012 г. Основание за тези оптимистични прогнози дават първите резултати от
въведената през тази година задължителна дистанционна връзка на касовите апарати на всички търговци с
Националната агенция за приходи. Бързото повишаване на цените също допринася за по-високи приходи от ДДС в
държавната хазна.
Благодарение на мерките за затягане на контрола над горивата, алкохола и цигарите приходите от акцизи в държавната
хазна догодина се предвижда да нараснат с 4,35% (180 млн. лева) спрямо настоящата 2012 г. и да достигнат 4,31 млрд.
лв. Очакваните постъпленията от данъка върху доходите на физическите лица ще нараснат с 12,2% (275 млн. лв.) през
2013 година до общата сума от 2,528 млрд. лв. Приходите от социални и здравни осигуровки ще скочат с 10,5%, или 408
млн. лева, до общата сума от 4,2 млрд. лв. Това се дължи както на очакваното вдигане на средните доходи, така и на
повишаването на минималната работна заплата и на минималните осигурителни прагове.

