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√ КФН и Асоциацията на индустриалния капитал в България предупреждават за измами с ценни книжа, придобити от 
масовата приватизация 
http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/kfn-i-asociaciyata-na~13fcd1232beb47e09d3729826ddb5f80/ 
Комисията за финансов надзор и Асоциацията на индустриалния капитал в България отново предупреждават за случаи 
на измами с ценни книжа, придобити от масовата приватизация. В последно  време недобросъвестни лица  се 
възползват от незнанието на гражданите за броя на техните акции. 
В масовия случай гражданите получиха през 1997 година по 25 акции от избран приватизационен фонд. Някои от тези 
фондове, днес са развити холдинги, които постигат много добри резултати. Натрупвайки печалба през годините, те 
увеличиха  своя уставен капитал със собствени средства и техните акционери получиха безплатни акции. Такива са 
случаите с акциите на бившия Централен приватизационен фонд, сега Стара планина холд АД, който увеличи капитала 
си 12 пъти; бившия Приватизационен фонд „Индустриален капитал”, сега Индустриален капитал холдинг АД, който 
увеличи капитала си 4 пъти; бившия Приватизационен фонд „Доверие”, сега „Доверие обединен холдинг” АД, който 
увеличи капитала си 2 пъти. 
Често акционерите не знаят за безплатните акции и така могат да станат обект на измама. Например, акционер, получил 
първоначално 25 акции, след увеличение на капитала на дружеството,  днес вече притежава 100 акции. Ако цената на 
една акция на фондовата борса е 10 лева, то  означава, че акционерът притежава акции за 1000 лева. Без да се 
поинтересува колко акции има, дори и да се е информирал за борсовата им цена, акционерът смята, че неговото 
имущество струва 250 лева. 
Комисията за финансов надзор и Асоциацията на индустриалния капитал в България напомнят на гражданите да се 
придържат към следните правила: 

 Не приемайте предложения за изкупуване на вашите акции или компенсаторни книжа от лица, които обикалят 
по домовете. Договори за покупко-продажба на такива книжа могат да се сключват само в офисите на 
лицензирани инвестиционни посредници. 

 Цените на книжата се определят на фондовата борса, където се търгуват. Препоръчваме Вие лично да 
проверите цената на своите акции, като се обърнете към някой инвестиционен посредник. 

 Редица публични компании, включително и бивши приватизационни фондове направиха увеличение на 
капитала си и техните акционери получиха допълнително безплатни акции. Препоръчваме да проверите броя на 
акциите, които притежавате, преди да предприемете каквито и да е действия за сделки с тях. 

 Подписването на празни бланки, приемането на пари в брой за предаване на депозитарни разписки, 
копирането на лични карти извън офисите на инвестиционните посредници е предпоставка за измама. При 
констатирани такива опити от конкретни лица следва да сигнализирате органите на Прокуратурата и МВР. 
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√ Напредъкът на България в борбата със сивата икономика 
http://www.events.bg/bg/articles/view/13683/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8A%D0%BA%D1%8A
%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%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 
Кръгла маса: Напредъкът на България в борбата със сивата икономика 
Асоциация на индустриалния капитал в България и Министерство на финансите на Република България организират 
кръгла маса под наслов: "Напредъкът на България в борбата със сивата икономика" за обсъждане на първи 
Мониторингов доклад върху наличието на неформална икономика и постигнатия напредък в нейното ограничаване и 
превенция и Стратегически план за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Ще бъде представен и 
актуализирания вариант на Композитния индекс "Икономика на светло" за 2011 г. Кръглата маса ще се проведе на 7 
декември 2012 г. от 10:30 часа в зала "Средец" на хотел "Шератон".  
Целта на дискусията е да бъдат представени и обсъдени актуалните резултати от изпълнението на проект "Ограничаване 
и превенция на неформалната икономика" и да се формулират конкретни и действени мерки за ограничаване на сивия 
сектор.  
В кръглата маса ще вземат участие представители на държавните институции и администрация, Европейската комисия, 
социалните партньори на правителството, неправителствени организации и други.  
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След кръглата маса, на същото място от 12:30 часа, ще се проведе пресконференция с участието на: Боряна Пенчева - 
заместник-министър на финансите, Васил Велев - председател на УС на АИКБ, д-р Милена Ангелова - главен секретар на 
АИКБ и ръководител на проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика",  
доц. д-р Емилия Ченгелова - ключов експерт "Социолог" по проекта и доц. д-р Стефан Петранов - ключов експерт 
"Стратегии и планиране" по проекта. 
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√ Едно платежно, много въпроси 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2012/12/02/1959984_edno_platejno_mnogo_vuprosi/?ref=novo24 
От първи януари работата с данъчната администрация коренно ще се промени. Занапред фирмите и гражданите няма да 
попълват няколко платежни нареждания, за да платят данъчните и осигурителните си задължения, а това ще става само 
с един документ – единното платежно нареждане. 
Средствата, които внесете в Националната агенция за приходите с това нареждане, ще покриват вашите задължения, 
като се започне с това, което е възникнало най-отдавна, а последното ви ще се погаси само ако внесените средства са 
достатъчни да покрият всички ваши публични задължения. 
Новият режим ще важи само за централни данъци – ДДС, данък печалба, личен подоходен данък, 
социалноосигурителни и здравноосигурителни вноски. 
Местните данъци и такси, акцизите и митата, както и ДДС върху внос от страни извън Европейския съюз ще се плащат 
както и досега, защото те не са задължения пред данъчната администрация. 
Промяната задава и въпроси, на които отговаряме в следващите редове след консултация с НАП. 
За физически лица 
Ако имам неплатени пет здравни вноски заради продължителна загуба на работа, но имам и други публични 
задължения, които са по-стари, мога ли да платя първо здравните вноски, за да си възстановя правата, след 
въвеждането на единно платежно нареждане? 
Ако сте самоосигуряващо се лице, можете да платите първо здравноосигурителните си вноски. Трябва да подадете 
специална декларация в НАП заедно със заявление, които са налични в данъчните офиси. 
 Ако имам неизплатени задължения отпреди над пет години, за какво ще се насочат средствата, които днес моят 
работодател удържа и превежда в НАП? 
Давността за данъчни и осигурителни задължения е пет години. Ако вие не сте ги платили пет години след последното 
напомняне или обезпечителна мярка, можете да подадете възражение в офисите на НАП с искане задължението ви да 
се погаси по давност. Датата 31 декември 2012 е гранична. Ако срокът за плащане на вашия данък или осигурителна 
вноска е изтекъл пет години преди тази дата, удръжките от заплатата ви и вноските няма да се използват за погасяване 
на старото задължение. Но има едно условие - ще трябва да поискате от НАП да го погаси в срок до 31 декември 2013 
година. 
Ако не поискате погасяването му по давност, през 2014 г. вашите вноски ще се насочват за погасяване на най-старото ви 
възникнало задължение. Важно е да знаете, че давността започва да тече от първи януари на годината, която следва 
изтичането на срока за плащане на задължението ви. Това означава че на първи януари 2013 година стават пет години от 
2008 година и така по давност отпадат задължения, които е трябвало да се платят през 2007 година. 
При тогавашния режим обаче имаше редица доходи, за които дължимият данък не се удържаше при източника и на 
практика през 2007 година са плащани задължения от 2006 г. Дължими през 2007 година са били осигурителните вноски 
на самоосигуряващите се лица и ако такива са останали неплатени досега, след първи януари ще може да се иска 
погасяването им по давност. 
Как се отписват стари неплатени публични задължения, за които давността е изтекла? 
Трябва да подадете възражение (текст в свободен стил, а не някакъв готов формуляр) в данъчния офис по 
местоживеене, в което да посочите, че давността за дълга ви е настъпила, и да поискате погасяването му. Логично е 
първо да си направите справка в НАП какво дължите, за кой период и колко са натрупаните лихви. 
Какъв е срокът, в който трябва да поискам отписване на старите си неплатени публични задължения, за които е 
настъпила давност, така че текущите ми удръжки за данъци и осигуровки да не се насочват за тяхното изплащане? 
До 31 декември 2013 година. 
Кога има риск текущите ми данъчни и осигурителни плащания да започнат да се насочват за покриване на стари 
задължения, за които е настъпила давност? 
Само ако не сте поискали изрично погасяването им по давност от НАП, от 2014 година плащанията ви ще се насочват за 
погасяване на стари дългове? 
За фирми 
Ако съм собственик или управител на фирма, която има неплатени осигурителни или данъчни задължения от 
началото на годината, а искам да си възстановя данъчен кредит за сделки от последните три месеца, какво мога да 
очаквам след въвеждането на единното платежно нареждане? 
Режимът остава непроменен спрямо сегашния – данък се възстановява едва след като се установи, че нямаш други 
задължения, за които е настъпило време да се плащат. В този случай от сумата за възстановяване ще се прихванат 
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другите ви задължения. 
Има ли риск средства, които внеса с подаването на ДДС декларация, да се насочат към плащането на по-стари 
публични задължения, които са осигурителни или корпоративни данъци? 
Да. Точно това е механизмът на единното платежно нареждане – всяка сума, която внесете, ще се насочва за плащане на 
най-старото ви задължение, по което е настъпил падеж. 
Ако фирмата ми има стари публични задължения, може ли преведените осигуровки за мои служители да се насочат 
за покриването на старите задължения? 
Да. Имайте предвид, че наказателната лихва за просрочени социалноосигурителни плащания от началото на 2012 г. пада 
наполовина и ще е ОЛП плюс десет процентни пункта. 
Какво ще произлезе от това за моите служители? 
Веднъж декларирали направените удръжки от възнагражденията на вашите служители, те получават осигурителни 
права и това няма връзка с вноските, които вие не сте направили или НАП пренасочва към ваши по-стари публични 
задължения. 
Какво ще произлезе от това за фирмата ми? 
Ще останете длъжник за невнесените осигурителни вноски. 
Ако НАП начисли задължения на фирмата ми на основата на ревизионен акт и аз го обжалвам в съда, новите ми 
плащания ще се насочват ли за погасяване на спорното задължение? 
Не, докато обжалването не приключи, новите плащания няма да погасяват задълженията по акта. 
Ако имам стари задължения, срокът за чието плащане е изтекъл през 2007 година, мога ли да поискам погасяването 
им по давност? 
Да, в срок до 31 декември 2013 година можете да поискате тяхното погасяване с възражение пред НАП. 
Междувременно новите ви плащания няма да се насочват за погасяване на стари дългове, за които е настъпила давност. 
Ако до 2014 година не сте поискали погасяване на старите дългове поради давност, при следващите ви плащания 
средствата ще се насочат за погасяване първо на старите дългове. 
Ако осъществявам внос от трети страни и платя ДДС за него, но имам по-стари публични задължения, плащането 
накъде ще се насочи? 
ДДС за внос от трети страни се плаща в Агенция "Митници" и поради това не попада в плащанията, които ще могат да се 
осъществяват с единното платежно нареждане. 
Ще начисляват ли от НАП лихва за новите задължения, които остават неплатени, след като преводът ми към 
данъчните се разпредели за покриването на по-стари задължения?  
Лихвата започва да тече след изтичане на срока за плащане на публичното задължение. Ако вие сте направили плащане, 
което е насочено за друго по-старо, то по новото ще се начислява наказателна лихва. 
 
√ Корпоративен сезон: Спадащи приходи и печалби 
http://www.capital.bg/biznes/2012/12/02/1959933_korporativen_sezon_spadashti_prihodi_i_pechalbi/ 
Спад на приходите и печалби, които в много случаи успяват да се задържат благодарение на ограничени разходи - това 
показаха последните консолидирани отчети на холдинговите дружества, публикувани в петък. За голяма част от 
публичните компании деветмесечието е донесло приходи, които са по-ниски от същия период на миналата година. 
Изключение са "Биовет" и "Монбат", чиито постъпления са нараснали по-значително, а при още няколко дружества 
ръстът е съвсем слаб. Производителят на ветеринарни лекарства "Биовет" е и компанията с най-сериозен ръст на 
печалбата заедно с курорта Албена. Други обаче нямат толкова завидни финансови резултати и септември е приключил 
за тях със спад на печалбата. 
Стъпки надолу 
Печалбата от нефинансова дейност на "Химимпорт" се е увеличила за сметка на тази от застраховане, показва отчетът на 
холдинга. За деветмесечието тя е почти 100 млн. лв., с 10 млн. лв. ръст за година. Увеличението обаче се дължи на 
свиване на разходите. Обратно е положението при застраховането – там приходите на холдинга са нараснали, но пък 
печалбата е паднала. Най-голямата инвестиция в застрахователна дейност на "Химимпорт" е в дружеството "Армеец", 
отделно групата има и няколко по-малки участия. Операциите с финансови инструменти също са донесли нетна печалба. 
Общите приходи на групата обаче са паднали до 4.75 млрд. лв., с което и печалбата е намаляла. 
Разместване на портфейла  
Силен ръст на печалбата има "Параходство БРП", част от групата на "Химимпорт" - за деветмесечието тя надминава 3 
млн. лв. Причината обаче е свиване на разходите, което е изпреварило намалението на приходите, сочи отчетът. 
Основните постъпления във финансите на речния флот идват от продажби на услуги. Според справките по-силен спад 
има при разходите за външни услуги, но тези за материали и плащане на персонала също са намалели. 
Много силен спад има в стойността на малцинственото участие, показва отчетът. Към края на септември то се оценява на 
421 хил. лв. при над 3 млн. лв. година по-рано. В резултат и начислената печалба от него е паднала от 599 хил. лв. на 
едва 34 хил. лв. за деветмесечието. В бележките към отчета има информация само за една продажба на дялове – в 
началото на тази година компанията е продала 10% от капитала на дъщерното си Ви Ти Си, което се занимава с 
транспорт. БРП си запазва 41% дял, който към датата на продажба е оценен на 3 млн. лв. Преди няколко седмици 
"Капитал" съобщи, че "Параходство БРП" е сред компаниите, които са поискали концесията на пристанище Видин-юг, 
което се използва основно за разтоварване на въглища. Речният флот вече управлява терминала Видин-север, както и 
ферибота от града през Дунав. 
По-малко пазаруване 
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Веригата "ЦБА асет мениджмънт", управляваща част от едноименни хранителни магазини, отново излиза на загуба за 
деветмесечието заради силен спад на продажбите. Със свиването и на разходите отрицателният резултат е намалял от 
4.15 млн. лв. на 3.5 млн. лв. Драстично е ограничаването на разходите за персонала – парите за заплати са паднали 
повече от двойно до едва 3 млн. лв. 
Видно от отчета обаче ЦБА АМ има повече разходи за лихви – при 26% ръст на годишна база платените за това пари са 
достигнали 559 хил. лв. Данните обаче показват свиване на краткосрочните и дългосрочните банкови кредити, като тези 
с падеж над 12 месеца са 7.8 млн. лв. Още 3.5 млн. лв. са краткосрочните. В бележките към отчета няма данни кои банки 
са кредитори на ЦБА АМ. Преди седмица компанията съобщи, че е направила промяна в организацията си и няколко 
магазини ще сменят управлението си от "ЦБА търговия" към "ЦБА франчайз", и двете са компании от групата. В началото 
на ноември пък беше отворен нов магазин в центъра на Русе, след като старият в кв. "Здравец-Изток" затвори заради 
слаби продажби. 
 
Вестник Класа 
 
√ Слаб икономически растеж се очаква в ЕС през 2013 г. 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/217519_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B1+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0
%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6+%D1%
81%D0%B5+%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%95%D0%A1+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B7+2013+%D0%B3. 
Слаб икономически ръст, около 0.5% и необходимост от политика за укрепване на доверието у инвеститорите 
прогнозира BUSINESSEUROPE в традиционната си есенна икономическа прогноза „Economic Outlook: Autumn 2012“. В 
документа Европейската бизнес конфедерация, чийто член е БСК, подчертава значението на намаляването на 
бюджетните дефицити и подобряването на конкурентоспособността на държавите-членки на ЕС, които трябва да 
продължат прилагането на структурни реформи и програми за фискална консолидация. Особено наложителни са 
реформите на пазара на труда и, по-специално – намаляването на разходите за труд и увеличаване на 
производителността, което ще стимулира предприятията да наемат работници. 
Според BUSINESSEUROPE:Политическата и финансова несигурност оказва своето влияние върху бизнес доверието, 
икономическия растеж и заетостта; Ръстът на БВП на ЕС през 2013 г. ще достигне едва 0.5%, а за еврозоната – 0,1%; Над 
700 000 нови работни места ще бъдат загубени до края на 2012 г., а прогнозата на членовете на BUSINESSEUROPE е за 
още 400 000 работни места по-малко през 2013 г. Безработицата в ЕС ще достигне 11% през 2013 г., а в еврозоната – 
11,5%.Инвестициите остават ограничени от слабото доверие. Това се отнася особено за по-малките компании и тези в 
периферията на Европа, които са изправени пред много предизвикателства по отношение достъпа до финансиране; 
Само нетният износ ще продължи да дава значителен тласък за растежа на БВП. Очакванията наBUSINESSEUROPE са 
износът на ЕС да нарасне с 3,5% през 2013 г., а вносът – с 2,3%. Излишъкът в текущата сметка на ЕС ще се подобри до 
0,3% от БВП през 2012 г. и 0,7% през 2013 г. Фискалната консолидация продължава да се развива. Публичният дефицит 
през 2013 г. ще падне до 3,3% от БВП – за сравнение, през 2009 г. той е бил 6,9%. 
За се изгради доверие, лидерите на ЕС трябва да се ангажират с конкретни стъпки за засилване на еврото, вкл. по-голяма 
политическа и икономическа интеграция. Фискалната дисциплина и структурните реформи започват да показват 
положителни ефекти. Държавите-членки трябва да предприемат цялостно изпълнение на амбициозните програми за 
реформи, за да се повиши конкурентоспособността и нивото на производителност. Държавите-членки трябва, също така, 
да работят за напредък по плановете за фискална консолидация, за да се засили доверието и дългосрочният растеж. 
Плановете за консолидация трябва да се съсредоточат върху реализирането на ефективността на публичния сектор, 
включително чрез публично-частни партньорства, като приоритет е насърчаването на инвестициите и възстановяването 
на доверието на потребителите. Мярка за подобряване на дългосрочната финансова стабилност е рекапитализацията на 
банките и промените във финансовото регулиране. Тези реформи трябва да се прилагат по начин, който повишава 
достъпа на фирмите до финансиране с цел възстановяване и запазване на инвестициите за по-добър икономическия 
растеж. Ние приветстваменовите промени в програмата на ЕЦБ. Тези реформи могат да играят важна роля в подкрепа на 
финансовата стабилност и намаляване на разпокъсаността на финансовите пазари в еврозоната.През последните години 
европейските лидери са затруднени в намирането на трайно решение на проблемите, свързани със заетостта и 
сигурността на работните места в целия ЕС.Последните действия на ЕЦБ бяха съсредоточени към подобряването на 
банковата система. Това допринесе за намаляването на финансовата несигурност на пазара спрямо юли 2011 г., но 
въпреки това финансовата нестабилност на пазара, бизнес доверието и перспективите за растеж все още не изглеждат 
сигурни. Членовете на BUSINESSEUROPEпредвиждат свиване на БВП до -0,2% в ЕС за 2012 г. (-0,6% в еврозоната). 
Очакванията за 2013 г. са за ръст на БВП в ЕС от +0,5% (+0.1% в еврозоната). Такъв растеж може да се постигне, ако се 
проведат структурни реформи във всички държави-членки. Държавите-членки, които са развили силна конкурентна и 
фискална политика преди кризата, ще продължат да бъдат по-устойчиви. През 2013 г. се предвижда ръст на БВП от 1,0% 
в Германия, 0.2% във Франция, 1.4% в Обединеното кралство, 0.8% в Холандия, 1.8% в Полша, 0.7% в Белгия, 1.2 % в 
Швеция и 0.9% В Австрия. Очаква се свиване на БВП в Италия с -0,6% и Испания с -1,4%. 
Нестабилността на финансовите пазари и несигурността на доставките продължават да обезкуражават инвестициите. 
Членовете на BUSINESSEUROPE очакват нивата на инвестиции да спаднат с около 2% през тази година и да се повишат с 
едва 0.6% през следващата година. Вътрешното търсене през второто тримесечие на 2012 г. е намяляло с 1,5% в 
Европейския съюз и с 2,2% в еврозоната. За 2013 г. очакванията са частното потребление да се повиши в ЕС само с 0,2% 
(0,3% в еврозоната), а публичното потребление да се свие в ЕС от -1,1% (-1,4% в еврозоната). Отразявайки тези 
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разочароващи перспективи за растеж, очакванията за заетостта на пазара на труда за следващите няколко години 
остават отрицателни. Експертите на BUSINESSEUROPE очакват равнището на безработица да достигне 11,0% в ЕС и 11,5% 
в еврозоната през 2013 г. Това е най-високото ниво, наблюдавано в последните 20 години, и означава, че през 2013 г. 
повече от 26 милиона души ще бъдат безработни, като безработицата през 2013 г. ще достигне връх от 26.5% в Испания 
и 24,0% в Гърция. Над 700 000 работни места ще са загубени до края на 2012 г., а през 2013 г. още 400000 европейци ще 
останат без работа. 
Въпреки несигурността в ЕС, много европейски предприятия все още са конкурентоспособни. През 2012 г. износът на ЕС 
се е покачил с 5%, в сравнение с растежа от 1% на световния износ. Нетният износ се разглежда като единственият 
положителен принос за растежа на БВП в ЕС. Спадът в търговията в рамките на ЕС е пряко следствие от слабото 
вътрешно търсене в Европа. Това подчертава необходимостта от по-голямо прилагане на реформите за единен пазар и 
възстановяване на доверието към ЕС. 
Намаляването на макроикономическите десбаланси е част от по-широките макроикономически реформи, заложени в 
политиката на ЕС още от годините преди икономическата криза, свързани с различията в нивата на 
конкурентоспособност. Част от страните отбелязват значителен напредък по отношение намаляване на структурните 
дефицити, като в 2/3 от случаите това намаление е постигнато от снижение на публичните разходи, а 1/3 – от 
увеличаване на публичните приходи. Все още има 21 държави, които подлежат на процедури при прекомерен дефицит. 
Средният бюджетен дефицити на държавите-членки на ЕС се очаква да спадне до -3.6% до края на тази година, при 6,9% 
през 2009 г. 
Страните с най-висок търговски дефицит (Гърция, Португалия, Ирландия и Испания) подобряват текущите си баланси и 
показват стабилизиране на разходите за труд. Въпреки това, особено като се има предвид, че част от наблюдаваният 
спад на разходите за труд на единица продукция се дължи на намаляването броя на работниците, ще бъде важно 
прилагането на политики в подкрепа на по-нататъшни подобрения в тази област. Необходим е и по-сериозен напредък 
по отношение на фискалната консолидация и намаляване на публичните дефицити. Усилията за фискална консолидация 
са предпоставка за възстановяване на доверието у потребителите и инвеститорите, за намаляване на натиска върху 
лихвените проценти и възвръщане на благоприятните условия в ЕС, особено като се има предвид дългосрочното 
негативно въздействие на застаряването на населението върху публичните финанси, вкл. върху по-високите разходи в 
социалната и здравната системи. 
Експертите от BUSINESSEUROPE отчитат важността на усилията за фискална консолидация и намаляване на разходите 
чрез повишаване на обществената ефективност, което ще намали данъчната тежест върху икономиката. Правителствата, 
също така, трябва да гарантират разходи за определени приоритетни области, които могат да подкрепят растежа и 
инвестициите, в т.ч. образование, иновации, инфраструктура и енергетика. 
Възстановяването на дългосрочния икономически растеж в Европа ще зависи от възможностите на предприятията за 
достъп до средства за инвестиции в реални условия. Инвестиционните фондове продължават да бъдат от ключово 
значение за предприятията, които се стремят към важни инвестиции, особено свързани с иновациите, за да останат 
конкурентоспособни и да запазят пазарния си дял. Способността на фирмите за достъп до финансиране продължава да 
се различава в зависимост от размера и от географското местоположение на компаниите. Достъпът до финансиране чрез 
банково кредитиране на голяма част от малките фирми е все по-голямо предизвикателство. Нетното кредитиране за 
нефинансовите предприятия е намаляло драстично за последните години. Наблюдава се спад в търсенето на средства от 
фирмите. Този спад се дължи на липсата на доверие и слабото вътрешно търсене, затягат се и условията за доставка. 
Последното банково проучване на ЕЦБ показва значително затягане на кредитните стандарти, прилагани за одобрение 
на кредитите за предприятия. Тази тенденция се е засилила през третото тримесечие на 2012 г. при 15% от изследваните 
банки (10% през второто тримесечие на 2012 г.).   
 
Вестник Труд 
 
√ Таксите за бизнеса високи и през 2013 г. 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1658743 
Все още се търси начин как министерства и агенции да бъдат накарани да спазят закона и да намалят 
административните си такси за бизнеса. Решение по въпроса се очаква към края на декември, каза пред “Труд” 
министърът на икономиката Делян Добрев. 
Преди повече от година бяха приети промени в закона за ограничаване на административното регулиране, според които 
държавните такси за бизнеса трябва да са равни на разходите за услугите, за които се плащат. Тази година беше приета 
и методика за изчисляването им, както и изискването всички такси да бъдат пресметнати по нея най-късно до края на 
2012 г. По-малко от месец преди крайния срок само няколко ведомства са предложили изменения на тарифите си и те 
предвиждат поскъпване на повечето услуги. 
“Министерствата нямат изгода да намаляват таксите, защото се свиват приходите им. Затова те преизчисляват по 
методиката цените на онези услуги, които биха се увеличили. Високите такси остават непроменени”, каза Добрев. Той 
добави, че ако ведомствата не се съобразят със закона, “ще се наказваме”. Не е ясно обаче какви може да са 
наказанията, защото в самия закон не са заложени санкции за неспазване на правилата за определяне на таксите. 
Освен това, докато министърът на икономиката намери начин да накара ведомствата, включително и това, което 
оглавява, да намалят таксите си, бюджетът за 2013 г. ще е вече приет. Така евентуално поевтиняване на услугите няма да 
е отразено в приходите на министерствата. “Да, бюджетът ще е приет и той не включва намаляване на таксите. 
Поевтиняването на услугите ще доведе до по-малко приходи за министерствата и ще трябва да се увеличат трансферите 
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от държавния бюджет за тях. Но бюджетът може да се променя през годината”, обясни Добрев. Последно държавният 
бюджет е променян след приемането му от парламента през 2010 г. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Симеон Дянков: Няма да спечелим, ако излеем пари предизборно, хората не са глупави 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1658570 
Със Симеон Дянков, вицепремиер и финансов министър, разговаря Румяна Денчева 
- Как сте, г-н Дянков? Като в края на тежък мандат или като в началото на нов. Изглеждате уверен, че ГЕРБ ще 
управлява пак. 
- Да. Вече мислим какво не сме свършили този мандат и какво остава за следващия. Точно преди интервюто с вас с 
премиера Борисов си говорихме по тези теми. Казах му, че данъчното дознание е нещо, което бих искал да свърша този 
мандат. Ясно е обаче, че то ще се случи на 2 или 3 стъпки, така че ще остане за следващия. Уверен съм, че ГЕРБ ще има 
силен втори мандат. 
По две причини. Първата е, че ние, за разлика от всички останали можем да покажем какво сме направили. Всеки може 
да ги види и да ги пипне- пътища, спортни зали, читалища. Преди по-малко се е правило, дори в по-добри времена. 
Втората причина е, че в много тежка ситуация България успя да запази стабилност. А тя е нещо, което веднага усещаш, 
но когато го загубиш. Иначе минава като фон - има ли го не му обръщаш внимание. 
Видяхте ли какво се случи в САЩ? Никой не очакваше Обама да спечели с такъв успех. А след гласуването, като питаха 
различни хора, всеки каза - при Обама останахме стабилни на фона на бурите в света. Е, убеден съм, че българите, точно 
в седмицата преди изборите, ще оценят това, че 
България при  Борисов остана стабилна 
- В типично ваш стил казахте, че "комунистите не могат да смятат". И изброихте - оставиха ни брутен фискален резерв 
7,2 млрд. лв. и неразплатени договори за 2,2 млрд.лв. А какво ще е "салдото" на вашето управление? 
- Да. Те оставиха резерв от 7,7 млрд. и дългове от 2,3 млрд. Така че нетният резерв бе под 5,5 млрд. лв., т.е. по-нисък, 
отколкото е в момента. Очертава се ние да завършим годината със 7,7 млрд. лв. бруто в него и с под 200 млн. 
неразплатени договори. 
- Имате и 1,9 млрд. външен дълг, платим януари. 
- Да, дългът на НДСВ. Когато го платим, нивото на резерва ще падне рязко- до малко над 5 млрд. лв. Но дотогава ще са 
ни върнали от евросредствата - 1 млрд. ни дължи ЕК. Така че, който смята, да не изпуска и това. По времето на министър 
Орешарски не са имали финансиране от еврофондове и не са правили авансови плащания. За да затворим темата - 
убеден съм, че нетно юли 2013 г. ще сме с по-голям фискален резерв от юли 2009 г. 
- При дебатите около бюджета казахте, че министър Пламен Орешарски е разрешил предизборни харчове за над 5 
млрд.лв. С подтекст, че така се купуват избиратели. ГЕРБ ще пазарува ли предизборно? 
- Аз държа да няма такива харчове. Не е редно в каквато и да е ситуация да се дават пари просто така. Затова съм 
ограничил бюджета, така че да не става. Убеден съм, че ако се харчи предизборно, това изобщо не помага преди 
изборите. Хората не са глупави. Те разбират, че 3 г. нищо не си правил, както беше тройната коалиция, и внезапно от 
декември 2008 г. до март 2009 г. 5 млрд. лв. изчезват. Изчезват, защото не могат да се усвоят за толкова кратко време и 
се слагат в безмислени проекти. А част от тях и буквално изчезват. 
Не можеш да заблудиш нито хората, нито икономиката, като показваш чешмички или водни огледала. С изсипването на 
тези пари те се опитаха да забавят влизането в кризата. За да стане след изборите, при новата власт. Но това в малка 
отворена икономика като нашата не става. И то се видя - влязохме си в кризата точно когато дойде времето. Затова 
държа приходите и разходите да са разчетени към смислен икономически растеж, а не към някакъв изкуствено надут. 
Хората не са глупави и разбират когато някой прави политика и кога просто дава пари за избори. 
- "Тайник" в бюджета ли е този ръст от 1,9%, след като вие казвате, че той е изпълним и при 1,2% ръст? 
- Това е едно от нещата, по които мисля, че няма да бъда разбран. Министерство на финансите ми подава официални 
данни. Аз обаче имам и свои - от МВФ, ЕБВР, Световната банка. И мога да си съставя доста точна представа за очаквания 
ръст. Но, ако променя модела, започвам да изкривявам данните, заради моя анализ. А се отчитаме пред ЕК. 
Така че съм приел модела, рапортуваме го пред комисията, да го знаят. Аз обикновено си правя по-консервативен 
бюджет. Един макромодел трудно хваща промени във вноса и износа. А аз ги виждам. Ето, важен пазар за нас - 
Холандия затъва, аз го виждам, моделът- не. 
- Шегувате ли се, че ще настигнем гърците по доходи за 5 години? Да посмятаме. Най-ниската тяхна пенсия е 558 
евро, а нашата най-висока - 770 лв.  
- Те преди два дни гласуваха още 25% намаление. Така че това, за което говорите, вече се случи- тяхната най-ниска 
пенсия падна под нашата най-висока. Не знам защо това се смята за подигравка. Вижте предните години. 
- Виждам, че 2008 г. съотношението за пенсиите бе 6:1, а сега - 3:1, за Гърция. 
- Е, като гледате тези данни, не е ли реалистично след 4 г. да се изравним? Донякъде ме радва, че преди година, когато 
почнах да говоря за това, казваха - той сънува. А сега казват друго- голяма работа, като стигнем гърците. Да гледаме 
средноевропейците. А ние вече наистина можем да мислим тези сравнения. Вярно е, че "срещата" се дължи на това, че 
гърците слизат стремглаво надолу, а ние вървим нагоре. 
- Прогнозирахте 10 г. плосък данък. Не е ли много? 
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- Не бях добре разбран. Аз съм привърженик на плоския данък, не защото е десен, или ляв, а защото е лесен и евтин за 
администриране. Разликата е, че до тази година, категорично не исках да говорим по темата данъци. Това е аксиома при 
криза. Затова не съм позволявал дори да има разговор на тази тема. 
- Отлагаме еврото за още 5 г. Имало ли е периоди, в които сигурноста на лева е била под въпрос? 
- През 2009 г. срещу лева имаше масирани атаки от чужди спекуланти. Имаше момент, в който шансовете валутния борд 
да падне бяха 45%. Което означаваше сриване на доходите до или дори под нивото на 1996 г. и тръгване отначало. 
Прескочихме пропаста. Но бе много трудно. 
- Имате ли "скрити" пари, за глобата, която чакаме от Брюксел заради заменките. Впрочем, защо не се направи нищо 
по тях? 
- Скрити пари в бюджета няма. Там се разписват само разходи, за които, се знае, че ще се случат. Надявам се глоба да 
няма. Но, по-важният въпрос, който ми зададохте, е, защо заменките не се развалиха. Нашето управление има много 
успехи, но има и неща, които не смогнахме да направим. 
И за мен е важен отговорът на този въпрос - защо земеделският министър Найденов не направи опит дори, след като 
толкова много говори за заменките преди това. Отворен въпрос. Знам, че има неща, които не могат да станат. Аз 
например пробвах да направя нещо смислено с парите в Сребърния фонд. Не се получи. Но поне опитах. А при него 
дори опит нямаше. 
- Да поговорим за „приятелските поправки". Имало ли е бурни дебати по този повод между вас, Диан Червенкондев, 
Искра Фидосова? 
- Имаше искри наистина. Аз си позволих да говоря по темата. Защото за мен, при правенето на бюджета, е важен всеки 
разход. Дори и да е минимален, трябва да се каже, да се запише. А и като направиш едно изключение, вече нямаш 
смислено обяснение защо на един даваш, а на друг- не. Така че, да, имахме наистина доста остри разговори с депутатите 
защо за едни комисии трябват допълнителни пари. Донякъде успях, донякъде не. Но от това губим всички. Ето, виждате 
какво става с комиси, които са си давали бонуси. 
- Ситото ли се оказа с по-едри дупки, за да пропускат цели комисии, или правилата са недонаправени? 
- Законът за държавния служител е едно от големите постижения на този мандат. Част от комисиите, а те са богати 
комисии, които не бяха в този закон, влязоха. И какво установих? Че с 60% си вдигнаха заплатите точно преди това. т.е. 
току що завършил студент, ако влезе в КЗК например, заплатата е 1600 лв. А моите зам.-министри, с по-тежки 
отговорности, вземат по-малко. Е, не е редно! Но е законно. 
Законът казва, че не можеш да понижаваш заплати, а може само да ги повишаваш. Но аз съм сигурен, че останалите ще 
ги догонят, и то бързо. А и вече ги следим ежемесечно. И като видим, че назначават някого не като личност, а като 
позиция на по-висока заплата, веднага казваме - не го правете, няма да получите повече пари. Това ще е ежегодна 
битка. На всеки министър, не само моята. 
- За 3 г. наливаме 3 млрд. лв. повече за здраве, а сме по-зле. Прав ли е проф. Милан Миланов, че схемата 
„Кремиковци" се нанесе в здравеопазването - частници на входа, вътре и на изхода на държавните болници. Ако е 
вярно, то е опасно за здравето ни, а не вие. 
- Мислил съм много защо не се получава смислена реформа в здравеопазването. Старахме се, но не се получава. В тази 
система парите са огромни и лобитата са огромни. А и много лесно се играе със страховете на хората като откажеш 
някакво финансиране, всички писват - деца умират, ставаме много зле. 
Всички кабинети даваха повече пари за здраве, не само ние. Точно по тази причина. Единствената реформа в 
здравеопазването бе забраната за пушене. И тя не се случи не заради здравната комисия, а заради премиера. А, имаше 
още една сфера, където се изливаха все повече пари без по-голямо качество - правосъдието. Прекъснахме това, поне 
там. 
- Как ще спрете враждата между частни и държавни болници? 
- Аз съм за създаването на частни болници. Но какво се получава? От създаването си те са се гарантирали 100% с 
договори от касата. И то по скъпи клинични пътеки. Избират си пациенти. Или по-лошо - като не се справят, пращат 
пациента в "Пирогов", въпреки че са усвоили парите по пътеката. Затова трябва по-силна регулация. 
- Браншът не може ли да се саморегулира? 
- Не мисля, че ще се получи. Саморегулирането не се получава там, където има огромни и силни финансови лобита. И 
където лесно се стига до монопол или олигопол. Петима големи играчи се събират и казват - правим това и това. И 
държавата е безсилна.  
Може би една от първите стъпки догодина ще е да се въведе такъв режим за частните болници - да работят 3 години, 
като се самоиздържат от пациентите. Едва след това касата да реши по кои пътеки да ги финансира, и по кои - не. 
 
Вестник Сега 
 
√ Над 33 000 фирми "забравили" да декларират печалба 
http://www.segabg.com/article.php?id=626962 
Столичната НАП съобщи, че е открила цели 33 321 фирми, които не са подали декларации за данък печалба за миналата 
година. Бройката е стряскаща, като се има предвид, че това са нарушителите само в София. При това те са спипани при 
проверки, но не е ясно още колко са останали неразкрити. На неизрядните са съставени актове, а глобите започват от 
500 лв. нагоре. "Проверките показват, че доста фирми напълно пренебрегват законовите изисквания. Опитвайки се да си 
спестят данъци, те ощетяват хазната с милиони. Контролът на НАП-София, е постоянен и всеки хванат в нарушение става 
обект на непрекъснато наблюдение", коментира Бойко Атанасов, шеф на софийската дирекция.  
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От приходната агенция все пак смятат, че част от фирмите просто са пропуснали да подадат декларации, а не са се 
опитали да мамят хазната. Показателно е, че една десета от нарушителите - 3193, са регистрирани по ДДС и редовно са 
се отчитали на НАП по този данък. Освен това има и предприемачи, които по разни причини не са имали дейност и 
съответно печалба през 2011 г. Те навярно са решили, че няма нужда да пращат декларации. Всъщност и в този случай 
законът изисква да се попълни формуляр - с нули срещу приходите и разходите, декларира се и загубата, напомнят от 
НАП. 
Данъчните са започнали да пращат писма на "разсеяните" - вече 14 000 некоректни управители на фирми са 
предупредени, а над 1000 са подали декларации след подсещането.  
 
Вестник Монитор 
 
√ Добрев: 1% ръст на икономиката въпреки рецесията в ЕС 
http://www.monitor.bg/article?id=364693 
Очакванията на кабинета за ръст на икономиката са в рамките на около 1%, коментира пред БНР вчера икономическият 
министър Делян Добрев. Това е незадоволителен ръст за нас, но трябва да се има предвид, че цялата еврозона е в 
рецесия, обясни Добрев. Зависимостта на България от еврозоната по отношение на експорта на наши продукти е 72%, 
уточни министърът. Останалият износ от 28 на сто е за трети страни. Добрев припомни очакванията си за 2 млрд. евро 
чужди инвестиции до края на 2012 г. До 1 септември те са нараснали с 33% на годишна база. По отношение на 
привлекателността на страната за инвестиции министър Добрев припомни, че България е скочила 12 места напред в 
класацията на Световния икономически форум. Така сме се наредили сред държавите от Централна Европа. 
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