
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България  
 
pernikmedia.net 
 
√ Дискутират как да спрат сивата икономика да краде пари 
http://www.pernikmedia.net/bg/articles/article5314.html 
Ръководството на Асоциация на индустриалния капитал - най-представителната работодателска организация в България, 
организира дискусия на тема: КАК ДА СПРЕМ СИВАТА ИКОНОМИКА ДА КРАДЕ ОТ НАШИТЕ ПАРИ? 
Форумът ще се проведе на 22.11.2012 г., четвъртък, от 10,00 ч. в Заседателната зала на Община  гр. Перник, с участието 
на представители на местния бизнес, общинска администрация и регионалните медии. 
Желанието на организаторите е да активизират дискусията за това как да бъде ефективно ограничен сивия сектор, 
който, особено в условията на продължаваща икономическа криза изкривява конкурентната среда, ощетява бюджетните 
системи и краде от легалния бизнес. 
В рамките на срещата ще бъдат обсъдени и предизвикателствата как Асоциацията на индустриалния капитал да оказва 
подкрепа на бизнеса в България, както и някои конкретни възможности за финансиране. 
Срещата се провежда в рамките на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика", изпълняван  от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България в партньорство с Конфедерация на независимите синдикати в 
България, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз и Република България. 
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√ Сивата икономика се свива 
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%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%81%D0%B5-
%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0_l.a_c.382_i.239789.html 
Сивата икономика у нас намалява, сочат резултатите от изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). 
През 2010 г. 16,2 на сто от работодателите са оценили сивия сектор в страната като намаляващ, а през октомври техният 
дял е два пъти по-висок - 30,4%. 
Въвеждането на мярката за свързване на касовите апарати с НАП е дало първите видими резултати за изваждането на 
оборотите "на светло", заяви зам.-председателят на асоциацията Бойко Недялков. 
Според 39,3% от работодателите отчитането на по-ниски обороти е било рядко срещана практика през 2010 г., докато 
други 29,4% са посочили, че това е често срещано явление, пише БТА. 
Тази година само 5,2 на сто от работодателите оценяват неотчитането на оборотите като "много често", според 10,4 на 
сто е "често", а 46,1 на сто от тях го поставят в графата на "рядко срещаните практики". 
Има позитивна тенденция за ограничаване на практиката за неплащане на данъци, акцизи и мита, както и увеличено 
събиране на ДДС, отчитат още от организацията. 
През 2010 г. 16,2 на сто от работодателите са оценили сивия сектор в страната като намаляващ, а през октомври т.г. 
техният дял е два пъти по-висок - 30,4%. 
Изследването е направено от АИКБ с цел оценка на предприетите през 2010-2012 г. мерки за ограничаване и превенция 
на неформалната икономика. 
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√ КАК ДА СПРЕМ СИВАТА ИКОНОМИКА ДА КРАДЕ ОТ НАШИТЕ ПАРИ? 
http://www.mypr.bg/news/business/KAK-DA-SPREM-SIVATA-IKONOMIKA-DA-KRADE-OT-NAShITE-PARI-4649/ 
„ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА” 
КАК ДА СПРЕМ СИВАТА ИКОНОМИКА ДА КРАДЕ ОТ НАШИТЕ ПАРИ? 
Представителите на бизнеса, синдикатите и държавната администрация обсъдиха днес в Сливен как да бъде ограничен 
сивият сектор. Срещата бе по инициатива на най-широко представителната организация на работодателите в България – 
Асоциация на индустриалния капитал в България. В нея участва заместник-председателят на УС на АИКБ – г-н Румен 
Радев. 
В дискусията бяха очертани основните начини и похвати, чрез които да бъде ефективно ограничен сивият сектор, който, 
особено в условията на продължаваща икономическа криза, изкривява конкурентната среда, ощетява бюджетните 
системи и краде от легалния бизнес. Бе оценена ползата от мерките, предприети от държавата през последните години 
за справяне с този проблем. 
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Представени бяха и резултатите от социологическо проучване по проект “Ограничаване и превенция на неформалната 
икономика”, според които през последните 3 години е постигнат съществен напредък в ограничаване на неформалната 
икономика. Участниците се обединиха около мнението, че въвеждането и спазването на ясни правила от страна на 
държавата за стимулиране на “светлата” икономика би подобрило чувствително условията на правене на бизнес. 
Анализите на емпиричните данни показват, че темата за неформалната икономика ще бъде в центъра на дневния ред на 
обществото поне в близките 10 - 15 години, предвид запазващите се изключително високи нива на толерантност и 
търпимост към неформалните практики. Регистрираният напредък е обнадеждаващ, но продължава да бъде висока 
психологическата нагласа и компромисното възприемане на определен вид неформални практики. Все още широко е 
разпространена готовността за работа без договор, работа на договори с фиктивни клаузи и полагането на труд без 
осигуровки. 
Като ключов фактор за ограничаване и превенция на неформалната икономика бе определена по-добрата 
информираност на обществото за характера и целите на прилаганите мерки, който би повишил ефекта от мерките, а 
също и би изградил по-трайни нагласи за нетолериране на неформалните практики. 
Проведената среща е част от обществено информационната кампания по проект “Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика”. 
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√ Ограничаването на сивия сектор обсъдиха в Перник 
http://gradski.org/archives/26399 
Представителите на бизнеса, синдикатите, общинската и държавната администрации обсъдиха вчера в Перник как да 
бъде ограничено развитието на сивия сектор. Срещата бе по инициатива на най-широко представителната организация 
на работодателите в България – Асоциация на индустриалния капитал в България. В нея участва заместник-
председателят на УС на АИКБ Бойко Недялков. 
В дискусията бяха очертани основните начини и похвати, чрез които да бъде ефективно ограничен сивият сектор, който, 
особено в условията на продължаваща икономическа криза, изкривява конкурентната среда, ощетява бюджетните 
системи и краде от легалния бизнес. В дискусията бе оценена ползата от мерките, предприети през последните години 
за справяне с този проблем, представени бяха и резултатите от социологическо проучване по проект “Ограничаване и 
превенция на неформалната икономика”. Според данните от проучването, през последните 3 години е постигнат 
съществен напредък в ограничаване на неформалната икономика. Участниците се обединиха около мнението, че 
въвеждането и спазването на ясни правила от страна на държавата за стимулиране на “светлата” икономика би 
подобрило чувствително условията на правене на бизнес. Анализите на емпиричните данни показват, че темата за 
неформалната икономика ще бъде в центъра на дневния ред на обществото поне в близките 10 – 15 години, предвид 
запазващите се изключително високи нива на толерантност и търпимост към неформалните практики. Регистрираният 
напредък е обнадеждаващ, но продължава да бъде висока психологическата нагласа и компромисното възприемане на 
определен вид неформални практики. Все още широко е разпространена готовността за работа без договор, работа на 
договори с фиктивни клаузи и полагането на труд без осигуровки. 
Като ключов фактор за ограничаване и превенция на неформалната икономика бе определена по-добрата 
информираност на обществото за характера и целите на прилаганите мерки, който би повишил ефекта от мерките, а 
също и би изградил по-трайни нагласи за нетолериране на неформалните практики. 
Проведената среща е част от обществено информационната кампания по проект “Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика”. 
 
Телевизия Кракра 
 
√ Обсъждат как да се справим със сивата икономика 
http://krakra.tv/obszhdat-kak-da-se-spravim-ss-sivata-ikonomika/ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България покани на дискусия представители на различни браншови структури 
в Перник, за да обсъдят мерките за ограничаване и превенция на сивата икономика. Според управителя на „Хидрострой“ 
инж.Таня Каменова, трудно се удържа конкуренцията на фирмите, които крият доходи и не внасят осигуровки. 
Икономисаните по този незаконен начин пари обаче не гарантират качество на продукта, уточнява пернишкият 
мениджър. Браншовиците обаче са категорични, че това не може да продължава вечно. Държавата и наетите лица все 
някога трябва да принудят сивия сектор да излезе на светло. 
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√ Обсъждат как да се справим със сивата икономика 
http://news.den.bg/home/unsorted/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-
%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC-
%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0?il=bg&nid=6210780&year=2012 
Асоциацията на индустриалния капитал в България покани на дискусия представители на различни браншови структури 
в Перник, за да обсъдят мерките за ограничаване и превенция на сивата икономика. Според управителя на „Хидрострой“ 

http://gradski.org/archives/26399
http://krakra.tv/obszhdat-kak-da-se-spravim-ss-sivata-ikonomika/
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http://news.den.bg/home/unsorted/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0?il=bg&nid=6210780&year=2012
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http://news.den.bg/home/unsorted/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0?il=bg&nid=6210780&year=2012


инж.Таня Каменова, трудно се удържа конкуренцията на фирмите, които крият доходи и не внасят осигуровки. 
Икономисаните по този незаконен начин пари обаче не гарантират… 
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√ Ограничаването на сивия сектор обсъдиха в Перник 
http://novini.pernikutre.com/39215.html 
Представителите на бизнеса, синдикатите, общинската и държавната администрации обсъдиха вчера в Перник как да 
бъде ограничено развитието на сивия сектор. Срещата бе по инициатива на най-широко представителната организация 
на работодателите в България – Асоциация на индустриалния капитал в България. В нея участва заместник-
председателят на УС на АИКБ Бойко Недялков. В дискусията бяха очертани основните начини и похвати, чрез които да 
бъде ефективно ограничен сивият сектор, който, особено в условията на продължаваща икономическа криза, изкривява 
конкурентната среда, ощетява бюджетните системи и краде от легалния бизнес. В дискусията бе оценена ползата от 
мерките, предприети през последните години за справяне с този проблем, представени бяха и резултатите от 
социологическо проучване по проект … 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
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√ По-ниски лихви и за най-малките предприемачи 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/11/22/1953251_po-niski_lihvi_i_za_nai-malkite_predpriemachi/ 
По-ниски лихвени нива по заеми за микропредприятия, старт на гаранционната схема за земеделски производители от 
началото на следващата година, усвояване на 100 млн. лв. кредитна линия до края на годината. Това планира 
Българската банка за развитие (ББР). Целта на институцията е да раздвижи малкия бизнес и кредитирането за него. 
По-ниски лихви за повече кредити 
Кредитите за микропредприятия, отпускани от Микрофинансираща институция "Джобс" (МФД), ще са с лихви под 10% 
през следващата година. Дружеството, което е собственост на Българската банка за развитие (ББР), ще намали лихвите с 
около 2 процентни пункта и за нови, и за съществуващи кредитополучатели, съобщи Илия Караниколов, председател на 
съвета на директорите на МФД. 
В момента лихвените нива са от 11.5% до 13.7% за инвестиционни кредити, оборотни средства и лизинг в зависимост от 
рисковия профил на клиента. Това са трите форми на финансиране, които микрофинансиращата институция предлага. 
За една година - от създаването й, институцията е финансирала близо 200 микропредприятия. Общият размер на 
отпуснатите средства е над 5 млн. лв. За следващите две години - до края на 2014 г., компанията планира да предостави 
финансиране на над 600 малки фирми за общо над 20 млн. лв. 
МФИ "Джобс" е създадена като наследник на проекта JOBS – заетост чрез подкрепа на бизнеса, управляван от 
Министерството на труда и социалната политика и Програмата за развитие на ООН. Основната дейност на компанията е 
финансиране на микрофирмите в България, които страдат от силно ограничен достъп до кредитен ресурс, посочи Асен 
Ягодин, главен изпълнителен директор на ББР. През май тази година банката е увеличила капитала на МФД с над 3 млн. 
лв. за развитие на дейността й. 
Компанията има сключена кредитна линия за 6 млн. евро с Европейския инвестиционен фонд, а ББР е осигурила още 2 
млн. евро, така че да разполага с 8 млн. евро ресурс, предназначен за микропредприятия. Надяваме се през следващата 
година МФД да има възможност за участие в гаранционни схеми, като по този начин ще се даде възможност за по-ниска 
цена на кредитите за микропредприятията, посочи още Караниколов. Заемите и лизинговото финансиране, които 
дружеството отпуска, са с размер до 25 000 евро или левовата им равностойност. Срокът им е от 12 до 60 месеца (24 
месеца за оборотни кредити). 
Старт и на гаранциите за селските райони 
От началото на следващата година да започне финансирането на земеделски производители по гаранционната схема с 
Министерството на земеделието и горите (МЗГ) и Националния гаранционен фонд към ББР, очакват от банката. Схемата 
осигурява 80% покритие от стойността на отпуснатия кредит. 
По думите на Асен Ягодин до края на този месец или началото на следващия ще приключи одобрението на банките, 
които ще кредитират по тази програма. Кандидатствали са 17 кредитни институции. Надяваме се чрез тази схема 
одобрените вече проекти, които според данни на МЗГ са за около 1.6 млрд. лв., да получат реализация, като е логично 
предвид, че има 80% гаранционно покритие по заемите, две трети от средствата за финансиране на проектите да се 
осигурят именно от кредитиране, каза още Ягодин. 
Наличието на гаранция по кредитите би трябвало да доведе и до по-ниска цена на заемите. Според Асен Ягодин при 
използване на схемите от Националния гаранционен фонд към ББР лихвите са с около 1.5-2 процентни пункта по-ниски 
от средните за пазара заради гаранцията срещу загуба от неплащане. Той посочи още, че заради неблагоприятната 
икономическа обстановка усвояването на средствата от кредитната линия от 100 млн. лв., които ББР отпусна на банките 
за кредитиране на малки и средни предприятия през пролетта, е по-бавно. Прогнозите са били до лятото средствата да 
бъдат усвоени, но ревизираните очаквания сега са за края на тази година. 
Усвояването на средства по кредитни линии или гаранционни схеми е проблем като цяло в банковия сектор заради 
намаленото търсене от бизнеса, а и по-ниския кредитен апетит от страна на банките. Преди месец влязоха в сила нови 
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условия по гаранционната схема JEREMIE на Европейския инвестиционен фонд и пет банки, които отпускат заемите по 
тази инициатива. Предоговарянето на условията с включване и на оборотни заеми освен на инвестиционни и 
удължаване срока на инвестиционните от 6 на 10 години се е наложило именно поради липсата на търсене на 
финансиране в сегашната ситуация на икономическа нестабилност. 
 
√ Буферът в бюджет 2013 г. отива за детски градини и цифровизация 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/11/22/1953291_buferut_v_bjudjet_2013_g_otiva_za_detski_gradin
i_i/ 
С рекордна бързина от два часа депутатите от бюджетната комисия към парламента одобриха бюджет 2013. Едно от 
най-спорните предложения - за криминализиране на укриването на осигуровки, беше оттеглено и изобщо не беше 
гласувано. 
Председателят на комисията Менда Стоянова заяви, че има политическо решение да се въведе подобно наказание, но 
текстът ще бъде внесен отново едва след като бъде прецизиран от депутатите от правна комисия. 
По време на заседанието не беше прието нито едно от исканията на депутатите от опозицията и в резултат те напуснаха 
заседанието. Така бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване бяха приети само с гласовете 
на народни представители от управляващото мнозинство. 
Наместване на сумите 
Още преди да е започнала новата бюджетна година, депутатите разпределиха и средствата в резерва за непредвидени и 
неотложни разходи в частта му за структурни реформи и фискални мерки. От общо 50 млн. лв., заделени по това перо, 
депутатите отделиха 30 млн. за строителство и ремонти на детски градини, което правителството представи като стимул 
майките да се върнат на пазара на труда. 
Други 17 млн. лв. се отделиха за цифровизация, като под това се има предвид информационна кампания и предоставяне 
на декодиращи устройства за лица "със специфични социални потребности". 
И председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова, и заместник-министърът на финансите Владислав Горанов не 
можаха да отговорят как точно се харчат тези средства, защото същият разход е предвиден и в тазгодишния бюджет. 
Предпоследният милион от резерва ще се отдели за изпълнение на мерки по Закона за устройство на територията, а 400 
хил. лв. ще се предоставят на БТА. 
Вътрешни деления 
Депутатът от ГЕРБ Емил Димитров прокара предложението си държавата да увеличи очакваните приходи от акциз с 600 
хил. лв., като средствата от това се предоставят на четири университета. Най-много – 500 хил. лв., ще получи Стопанската 
академия в Свищов.  На второ място е Техническият университет в Габрово с 50 хил. лв., а по 25 хил. лв. ще си разделят 
ВТУ и Варненският икономически университет. 
Депутатите отделиха и Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори от Комисията за финансов надзор. От 
това разходният таван на финансовия регулатор се намалява от 11.5 на 10.36 млн. лв. и всяко неизпълнение на 
приходите му ще трябва да се компенсира с орязване на разходите. Намалението на средствата за КФН пък ще се 
пренасочи за самостоятелен бюджет на комисията на регистрираните одитори. 
 
Равносметка 
След като депутатите решиха допълнителните разходи да се финансират с икономии и за сметка на буферите, 
макрорамката на бюджета остана почти без промяна. Консолидираните приходи ще са в размер на 30.5 млрд. лв., а 
разходите са планирани за 31.6 млрд. лв. Така бюджетният дефицит и догодина трябва да е 1.1 млрд. лв., което е 1.3% от 
БВП. 
Румен Овчаров отново разкритикува правителството, че не прави нищо за борба със сивата икономика и приходите от 
ДДС и акцизи са много под реално събираемите. Заедно с колеги от БСП той предложи приходите в бюджета да се 
увеличат с общо 1.16 млн. лв. От това увеличение 150 млн. лв трябваше да се предоставят на здравното министерство, а 
8 млн. на здравната каса. 
Пада местният данък за електроавтомобилите 
Управляващите отвориха още едно изключение от иначе неутралната данъчна система и решиха да стимулират 
собствениците на електромобили, като освободиха собствениците им от местен данък. "Подобна промяна не трябва да 
се разглежда като стимул за озеленяването, а като желание на икономическото министерство да налага тези технологии 
в България. 
Имайки предвид обема на регистрираните МПС-та – те са под 10 на брой, смятаме, че ефектът за фиска е пренебрежим", 
каза зам.-министърът на финансите Владислав Горанов. Така, макар данъкът да няма никаква връзка с емисиите, 
отделяни от тези коли, държавата допусна освобождаването им от облагане само защото загубите за фиска ще са 
минимални. 
 
√ Икономиката на еврозоната дълбае ново дъно 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/11/22/1952944_ikonomikata_na_evrozonata_dulbae_novo_duno/ 
Икономиката на еврозоната е на път да отбележи най-слабо си тримесечие от началото на 2009 г. Това показват 
резултатите от бизнес проучвания, според които компаниите съкращават все по-голяма част от персонала си заради 
намаляващите обеми на работата и спад на поръчки през ноември, пише Reuters. 
Услугите са най-зле 
Фирми от сектора на услугите като банки и хотели, които съставляват по-голямата част от икономиката, се представя 
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особено зле през този месец и уволняват служители с по-бързи темпове. Това показват резултатите от индекса на 
мениджърските поръчки PMI (Purchasing Managers' Index), изготвян от Лондонския институт за пазарни проучвания 
Markit. 
PMI за сектора на услугите намаля до 45.7 този месец, което е най-ниското му ниво от юли 2009 г., показва проучването, 
публикувано днес. Тези данни се разминаха с очакванията на анализаторите, анкетирани от Reuters, които прогнозираха 
индексът да удържи октомврийските стойности от 46.0. 
Индексът се задържа трайно под 50 пункта, нивото разделящо растежа от свиването, вече в продължение на 10 месеца. 
От Markit казват, че е твърде рано да се каже дали тенденцията ще се пречупи. 
Влошаване на перспективите 
С все по-строги икономии, които се налагат покрай опитите за решаване на кризата с държавните дългове и неуспехите 
на кредиторите да се разберат за по-голяма помощ за Гърция, перспективите за следващата година изглеждат доста 
зловещо. 
"Загрижеността относно перспективите пред икономиката се увеличават все повече с приближаването на края на 
годината", заяви Крис Уилямсън, главен икономист от Markit. И добави, че особено мениджърите на германските 
компании са станали по-песимистично настроени за следващата година. 
"Ако националната икономика на Германия, най-голямата в еврозоната, отслабва, това предвещава неприятности и за 
останалата част от региона, особено след като нарастването на търговията със страни извън региона спря", смята 
Уилямсън. 
Като цяло, свиването на икономиката на еврозоната според PMI проучването през това тримесечие ще е около 0.5%, 
което би било най-рязкото след първото тримесечие на 2009 г. Уилямсън обаче е по-голям песимист и не изключва през 
последното тримесечие да сме свидетели и на по-голям спад. 
Песимизмът преобладава 
Бизнесът не е убеден, че нещата ще се оправят скоро, като компании от сектора на услугите са по-песимистично 
настроени за следващата година. В същото време производственият PMI се покачи до 46.2, спрямо 45.4 през октомври, 
което е най-доброто му представяне от март насам. Това е по-добре, отколкото дори най-оптимистична прогноза за 46.0, 
дадена от някой от 40 икономисти, анкетирани от информационната агенция. 
Общият PMI индекс на еврозоната, който се изготвя на базата на проучване сред над 5000 мениджъри в сферата на 
услугите и производството, остава непроменен през ноември - 45.8 пункта. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Затвор от 1 до 6 г. за укриване на осигуровки над 3000 лв. 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1645525 
Затвор от 1 до 6 години грози всеки, който укрива осигуровки над 3000 лв. Предложение с такъв текст ще внесе до дни в 
Наказателния кодекс председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. Санкцията трябва да действа от януари 
2013 г., каза тя. Освен затвора нарушителят ще бъде глобяван с до 2000 лв. 
За укриване ще се смятат наемане на работа без договор, осигуряване върху доход, по-нисък от реалния, укриване на 
данни от НАП, както и фалшифициране и унищожаване на счетоводни документи, пише в предложението, подготвено от 
Стоянова. 
Първоначалното наказание може да бъде намалено на затвор до 2 г. и глоба до 500 лв., ако укритите суми бъдат 
внесени до приключване на следствието. Въвежда се и ново понятие - праг за укриване на осигуровки в особено големи 
размери над 12 000 лв., обясни пред "24 часа" Менда Стоянова. В този случай виновният работодател може да отнесе 
затвор от 3 до 8 г. и конфискация на част или цялото му имущество. Предприемачът може да се спаси от конфискация, 
ако внесе парите до края на следствието. Наказанията ще са и за самоосигуряващите се. 
2013 г.: ръст на икономиката 1,9%, на пенсиите - 9,8% 
Ръст на икономиката 1,9%, инфлация 3,4%, дефицит не повече от 1,35% от брутния вътрешен продукт, или 1 млрд. лева. 
Това е записано в проекта за бюджет 2013 . Вчера бюджетната комисия одобри документа за държавните финанси на 
второ четене. 586 млн. лв. повече са предвидени за индексиране на пенсиите от 1 април 2013 г. Средният процент, с 
който те ще се вдигнат, е 9,3% за всички пенсионери и 9,8% за повечето хора, които са излезли в пенсия преди 2009 г. 
Най-ниската за стаж и възраст след април догодина се вдига от 145 на 150 лв., а социалната пенсия за старост - от 100,86. 
до 110 лв., записаха депутатите. Таванът за пенсиите се вдига със 70 лв. до 770 лв. 
Предвижда се също така от 1 януари 2013 г. да се повиши минималната заплата от 290 на 310 лв., както и максималният 
осигурителен праг от 2000 на 2200 лв. 
И догодина обезщетението за отглеждане на дете между 1 и 2 г. остава 240 лева. Запазва се и схемата за болничните, 
според която работодателят ще плаща за първите три дни по 70%, а останалите ще се поемат от НОИ, като ставката е 
80%. 
Електромобилите да не се облагат с местен данък, решиха още депутатите. Целта е да се създадат стимули за тях. 
От отрязаните от КЗК 400  000 лв. бяха върнати 390 000 лв. по предложение на зам.-шефа на икономическата комисия в 
парламента Диан Червенкондев. 
Както “24 часа” писа преди ден при вътрешно обсъждане в ГЕРБ предложението му бе определено от финансовия 
министър Симеон Дянков като “приятелско”, което обаче няма да се приеме. Според източници от групата това създало 
напрежение. Повечето депутати от ГЕРБ подкрепиха поправката и тя бе приета. 
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МВР вероятно ще получи право да продава имоти и да запазва приходите но заедно с МВнР, което има това право от 
2011 г. Окончателно решение обаче ще има в пленарна зала на второ четене. 
Увеличиха с 1 млн. лв. бюджета на НСО, за да могат да покриват в пълен размер осигурителните вноски. 
При обсъждането допълнителни 20 млн. бяха прехвърлени към бюджета на образователното министерство и така то 
получава със 124 млн.лв. повече в сравнение с миналата година. 35 млн. допълнително се отпускат за читалища и 
библиотеки, а 30 млн. за нови детски градини. 
Здравеопазването не получи допълнителни пари и така в него отиват само 91 млн. лв. повече в сравнение с миналата 
година. След социалните разходи, най-голямо е увеличението за инфраструктура - с 510 млн. лв. 
Алиосман Имамов от ДПС определи бюджета за догодина като оръфана клошарска дреха. Не беше прието предложение 
на Синята коалиция парите за майчинство да не остават 240 лв., а да се изравнят с най-ниската заплата 310 лв. 
 
Вестник Сега 
 
√ Бюджетът раздели ЕС на два лагера 
http://www.segabg.com/article.php?id=624959 
Бюджетът на ЕС за периода 2014-2020 г. раздели Съюза на два лагера - от едната страна стоят богатите държави членки, 
които искат намаляване на парите за харчене, а от другата са бедните страни, настояващи за увеличаване на средствата 
за подпомагане и развитие. Лидерите на страните от ЕС се събраха снощи в Брюксел, за да обсъдят предложения от ЕК 
бюджет, който е на стойност над 1 трилион евро и е с 5% по-висок от досегашната седемгодишна бюджетна рамка, което 
е неприемливо за по-богатите страни членки. Постигането на компромис ще бъде доста трудно, смятат анализатори и 
очакват Европейският съвет да се проточи и през почивните дни. 
В центъра на противоречията са и кохезионните фондове, които са защитавани от 15 държави, сред които България, 
Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Румъния, Словакия, Словения и Испания. Те са и основни 
получатели на средствата от тях. Осем от нетните вносители в бюджета на ЕС - Австрия, Великобритания, Дания, 
Франция, Финландия, Германия, Холандия и Швеция, пък се обединиха около искането за повече съкращения на 
разходите и според тях съкращения могат да бъдат направени от средствата в кохезионните фондове.  
Великобритания засега е непреклонна, че ще се бори за съкращаването на разходите заради икономиите във всички 
страни, членки на ЕС. Лондон продължава да е най-големият противник на идеята за каквото и да е увеличаване на 
общите средства. Председателят на Европейския съвет Херман ван Ромпой вчера разговаря с британския премиер 
Дейвид Камерън, но не е успял да го убеди да оттегли възраженията срещу проектобюджета. Лондон плаши да наложи 
вето на дългогодишния евробюджет. Още 10 държави плашат с налагане на вето, ако бюджетът не отговаря на 
исканията им. Германският канцлер Ангела Меркел пък не изключи възможността преговорите да продължат и през 
2013 г. въпреки предупрежденията на някои лидери, че проточилите се разговори по темата ще навредят на развитието 
на ЕС като цяло. 
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