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√ Бизнесът: Сивата икономика намалява 
http://darikfinance.bg/novini/86085/%C1%E8%E7%ED%E5%F1%FA%F2%3A+%D1%E8%E2%E0%F2%E0+%E8%EA%EE%ED%EE%E
C%E8%EA%E0+%ED%E0%EC%E0%EB%FF%E2%E0 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват. Това сочи изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в  
България.   
Според работодателите в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от  реализираните продажби. И при 
физически лица се оформя тенденция за недеклариране на до 25% от доходите, се посочва още в анализа.  
Сивият сектор в националната икономика е намалял  с 5,4% през последните две години, показва проучването. 
Неформалната икономика през 2010  г. е заемала дял от 42,2 на сто, а сега обхватът й е 36,8 на  сто.  
Ако през 2010 г. строителството, туризмът и здравеопазването са били с най-високи нива на сиви  практики, то сега с най-
много нарушения са браншовете  електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и  полиграфия. Там според 
изследването са най-високи показателите  на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос и 
износ, доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки.     
През 2012 г. в сравнение с 2010 г. са намалели  случаите на полагане на труд без договор. Докато преди две  години те са 
били 28,4%, сега относителният им дял е  спаднал на 22,2 на сто, допълва БТА. Вместо без договор сега често се работи  с 
фиктивни клаузи, сочи изследването.  
Въвеждането на мярката за свързване на касовите  апарати с НАП е дало първите видими резултати за изваждане на  
оборотите "на светло", смятат от АИКБ. Трайна е и тенденцията  за увеличено събиране на ДДС. Ако преди две години 
според 17,9  на сто от собствениците на фирми неплащането на ДДС е било много  рядко срещано явление, то тази 
година това мнение споделят 47% от тях. 
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√ Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват 
http://www.dnes.bg/business/2012/12/04/edna-chetvyrt-ot-realnite-prodajbi-u-nas-se-ukrivat.174577 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват. Това сочи изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България /АИКБ/, предоставено на БТА. 
Според работодателите от 11 пилотни бранша в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от реализираните 
продажби. Подобно на икономическите субекти и на ниво физически лица се оформя тенденция за недеклариране до 
една четвърт от доходите, се посочва в анализа.Сивият сектор в националната икономика е намалял с 5,4 процента през 
последните две години, установили експертитена АИКБ. Според изследването неформалната икономика през 2010 г. е 
заемала дял от 42,2 на сто, а сега обхватът й е 36,8 на сто. 
Налице е разместване в "сивотата" на браншовете, твърди Бойко Недялков - заместник-председател на Управителния 
съвет на АИКБ. Ако през 2010 г. строителството, туризмът и здравеопазването са били с най-високи нива на сиви 
практики, то сега с най-много нарушения са браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и 
полиграфия. Там според изследването са най-високи показателите на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, 
контрабанден внос и износ, доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки. 
Преструктурират се нарушенията на трудовото законодателство. През 2012 г. в сравнение с 2010 г. са намалели  
случаите на полагане на труд без договор. Докато преди две години те са били 28,4 процента, сега относителният им дял 
е спаднал на 22,2 на сто. Вместо без договор сега често се работи с фиктивни клаузи, сочи изследването. 
Контрактите дефинират определен предмет на дейности фиксират заплащане за труда близо, или малко над 
минималния осигурителен праг. Така формално се спазва изискването трудовите отношения да се закрепват с договор, 
но отново присъства сив елемент, защото на работника се заплаща и на ръка, като сумата не се облага с данъци. 
Намаляват случаите на заплащане под минималното за съответния бранш, установили още от АИКБ. Вече и два пъти по-
рядко не се издават финансови документи и не се осчетоводяват извършени операции. Една четвърт от работодателите 
систематично нарушават финансовата дисциплина, твърди изследването. За бизнеса става все по-трудно да оперира в 
стагниращата обща среда и затова се увеличава рискът за единични нарушения, сочи още изследването. 
Въвеждането на мярката за свързване на касовите апарати с НАП е дало първите видими резултати за изваждане на 
оборотите "на светло", смятат от АИКБ. Трайна е и тенденцията за увеличено събиране на ДДС. Ако преди две години 
според 17,9 на сто от собствениците на фирми неплащането на ДДС е било много рядко срещано явление, то тази година 
това мнение споделят 47 процента от тях. 
АИКБ установява позитивна тенденция и в ограничаването на практиката за неплащане на данъци, акцизи и мита. 
Явлението е следствие на предприетите сериозни мерки от страна на държавата за по-силен превантивен контрол върху 

http://darikfinance.bg/novini/86085/%C1%E8%E7%ED%E5%F1%FA%F2%3A+%D1%E8%E2%E0%F2%E0+%E8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0+%ED%E0%EC%E0%EB%FF%E2%E0
http://darikfinance.bg/novini/86085/%C1%E8%E7%ED%E5%F1%FA%F2%3A+%D1%E8%E2%E0%F2%E0+%E8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0+%ED%E0%EC%E0%EB%FF%E2%E0
http://www.dnes.bg/business/2012/12/04/edna-chetvyrt-ot-realnite-prodajbi-u-nas-se-ukrivat.174577


дейността на икономическите субекти и впоследствие - върху отчитането на годишната им дейност, твърдят 
анализаторите. Успоредно с това за последните две години три пъти е намалял (от 31,2 на сто на 14,8 процента) делът на 
работодателите, оценяващи предпочитанието към кешови разплащания като често срещано явление в българския 
икономически живот. 
Основните причини за прилагане на сиви практики според мениджърите са множество и тежки за обслужване 
административни изисквания, недостатъчни публични услуги, съкращаване на работни места, повишаване нивото на 
безработица, ниски нива на заплащане на труда у нас и др., твърдят експертите. Според тях все още е силно желанието 
да се надхитри закона и да се избегнат административните формалности. 
Непроменено обаче остава административното бреме и дефицитите в предлагането на публичните поръчки. В  
съчетание с относително ниския данъчен морал на населението се създават достатъчно силни нагласи за нарушаване на 
легитимните правила, обобщи Станислава Симеонова - консултант в АИКБ. Асоциацията на индустриалния капитал е 
подготвила предложение със 130 мерки, които да се осъществят чрез законодателни и административни промени на 
национално ниво за стимулиране на "светлия" бизнес. 
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√ Българите прикриват една четвърт от реалните продажби 
http://www.novini.bg/news/103924-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-
%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82-%D0%BE%D1%82-
%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8.html 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват, показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал, 
цитирано от БНР. 
Според работодатели от 11 бранша в държавната хазна постъпват данъците за три четвърти от реализираните 
продажби, а сивият сектор в икономика е намалял с 5,4% през последните две години. 
Според изследването неформалната икономика през 2010 година е била 42,2 на сто, а сега е 36,8 на сто. Най-много 
нарушения има в браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия. 
При тях са най-високи показателите на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос и износ, 
доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки. 
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√ Продължаваме да укриваме реалните продажби 
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0
%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-
%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8_l.a_c.382_i.242815.html 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват, показва изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), предаде БТА. 
В държавната хазна постъпват данъците само за три четвърти от реализираните продажби, твърдят работодателите от 11 
пилотни бранша. В общ план анализът показва, че при физическите лица се оформя тенденция за недеклариране на 
една четвърт от всички доходи. 
Според данните сивият сектор в националната икономика е намалял с 5,4% през последните две години. Ако през 2010 
г. неформалната икономика е имала дял от 42,4%, то днес той достига 36,8%. 
По думите на Бойко Недялков, заместник-председател на Управителния съвет на АИКБ, у нас има разместване на 
"сивотата” в браншовете. 
Преди две години с най-високи нива на сиви практики е имало в строителството, туризма и здравеопазването. Тази 
година обаче с най-много нарушения са браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и 
полиграфия. За тях са отчетени най-високи показатели за укриването на печалби, нефактуриране на сделки, 
контрабанден внос и износ, доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки. 
Експертите отчитат и положителна тенденция, свързана с намаляването на полагане на труд без договор през 
последните две години. През 2010 г. те са били 28,4%, а през тази година относителният им дял е спаднал на 22,2 на сто. 
Изследването показва, че в случаите, когато няма договор, днес се работи предимно с фиктивни клаузи. 
В договорите се дефинират предмет на дейност и заплащането на труда, като то е близо или малко над минималния 
осигурителен праг. По този начин се спазва изискването да има договор при сключване на трудови отношения. 
Проблемът е, че въпреки това има сив елемент - на работниците често се заплаща на ръка, а сумата не се облага с 
никакви данъци. 
От АИКБ твърдят, че два пъти по-рядко не се издават финансови документи и не се осчетоводяват извършени операции. 
Въпреки това една четвърт от работодателите нарушават финансовата дисциплина и то твърде често. 
Причината за това е, че стагниращата обща среда затруднява бизнеса и се увеличава рискът за единични нарушения. 

http://www.novini.bg/news/103924-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/103924-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/103924-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/103924-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/103924-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8_l.a_c.382_i.242815.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8_l.a_c.382_i.242815.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8_l.a_c.382_i.242815.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8_l.a_c.382_i.242815.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8_l.a_c.382_i.242815.html


Вече има видими резултати от задължаването за свързване на касовите апарати с НАП, твърдят от АИКБ, тъй като 
оборотите се изваждат "на светло”. Трайна е и тенденцията за увеличено събиране на ДДС. 
Ограничена е и практиката за неплащането на акцизи, мита и данъци. Това се случва благодарение на предприетите 
сериозни мерки от страна на държавата, които целят осъществяването на превантивен контрол върху дейността на 
икономическите субекти. 
Според анализаторите през последните две години делът на работодателите, които оценяват предпочитанието към 
кешови заплащания като често срещано явление в икономическия ни живот, е намалял от 31,2 на 14,8 на сто. 
Сивите практики се прилагат у нас заради тежките административни изисквания, недостатъчните публични услуги, 
необходимостта от съкращаването на работните места, повишаването на нивото на безработица, ниските нива на 
заплащане на труда и други. 
Анализът сочи, че в България все още е прекалено силно желанието за надхитряване на закона и избягване на 
административните формалности. 
 
profit.bg 
 
√ Сивият сектор намалява до 25% 
http://profit.bg/news/Siviyat-sektor-namalyava--do-25/nid-99465.html 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват. Това сочи изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България /АИКБ/, цитирано от БТА.  Според работодателите от 11 пилотни бранша в държавната хазна постъпват 
данъците за три четвърти от реализираните продажби. 
Подобно на икономическите субекти и на ниво физически лица се оформя тенденция за недеклариране до една четвърт 
от доходите, се посочва в анализа. 
Сивият сектор в националната икономика е намалял с 5.4 процента през последните две години, установили експертите 
на АИКБ. Според изследването неформалната икономика през 2010 г. е заемала дял от 42.2 на сто, а сега обхватът й е 
36.8 на сто. 
Налице е разместване в "сивотата" на браншовете, твърди Бойко Недялков - заместник-председател на Управителния 
съвет на АИКБ. Ако през 2010 г. строителството, туризмът и здравеопазването са били с най-високи нива на сиви 
практики, то сега с най-много нарушения са браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и 
полиграфия. 
Преструктурират се нарушенията на трудовото законодателство През 2012 г. в сравнение с 2010 г. са намалели случаите 
на полагане на труд без договор. Докато преди две години те са били 28.4 процента, сега относителният им дял е 
спаднал на 22.2 на сто. Вместо без договор сега често се работи с фиктивни клаузи, сочи изследването. Контрактите 
дефинират определен предмет на дейност и фиксират заплащане за труда близо, или малко над минималния 
осигурителен праг. Така формално се спазва изискването трудовите отношения да се закрепват с договор, но отново 
присъства сив елемент, защото на работника се заплаща и на ръка, като сумата не се облага с данъци. 
Вече и два пъти по-рядко не се издават финансови документи и не се осчетоводяват извършени операции. Една четвърт 
от работодателите систематично нарушават финансовата дисциплина, твърди изследването. За бизнеса става все по-
трудно да оперира в стагниращата обща среда и затова се увеличава рискът за единични нарушения, сочи още 
изследването. 
Въвеждането на мярката за свързване на касовите апарати с НАП е дало първите видими резултати за изваждане на 
оборотите "на светло", смятат от АИКБ.  Трайна е и тенденцията за увеличено събиране на ДДС. 
Ако преди две години според 17.9 на сто от собствениците на фирми неплащането на ДДС е било много рядко срещано 
явление, то тази година това мнение споделят 47 процента от тях. 
Успоредно с това за последните две години три пъти е намалял (от 31.2 на сто на 14.8 процента) делът на 
работодателите, оценяващи предпочитанието към кешови разплащания като често срещано явление в българския 
икономически живот. 
Основните причини за прилагане на сиви практики според мениджърите са множество и тежки за обслужване 
административни изисквания, недостатъчни публични услуги, съкращаване на работни места, повишаване нивото на 
безработица, ниски нива на заплащане на труда у нас и др., твърдят експертите. Според тях все още е силно желанието 
да се надхитри закона и да се избегнат административните формалности.  
 
bta.bg 
 
√ Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват, сочи изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България 
http://www.bta.bg/bg/c/IK/id/500021 
Перник, 4 декември /Елка Робева, БТА/ Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват. Това сочи изследване на 
Асоциацията на инду... 
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mypr.bg 
 
√ Кръгла маса: Напредъкът на България в борбата със сивата икономика 
http://www.mypr.bg/news/business/Kragla-masa-Napredakat-na-Balgariya-v-borbata-sas-sivata-ikonomika-4725/ 
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. 
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. 
 
focus-news.net 
 
√ Международна конференция на тема „Ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика” ще се 
проведе в София 
http://www.focus-news.net/?id=n1724741 
Международна конференция на тема „Ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика” ще се проведе 
в София, съобщиха от Икономическия и социален съвет (ИСС). Конференцията се организира от ИСС, в годината, обявена 
от ООН за Международна година на кооперациите и в контекста на наскоро приетата Национална концепция за 
социална икономика. С тази конференция гражданското общество си поставя за цел в един широк европейски дебат да 
се обобщят необходимите действия и политики за развитие на социалната икономика на европейско и национално 
ниво, в контекста на Стратегия "Европа 2020".  
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева ще открие международната конференция, а с приветствие към 
участниците ще се обърнат министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, Етиен Флимлин – Съпрезидент 
на „Кооперативна Европа – Европейски регион на Международния кооперативен алианс“ и Лука Жайер – Президент на 
Група 3 на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).  
Основни изказвания в конференцията ще направят Председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски, Клаус Нидерландер, 
директор на „Кооперативна Европа – Европейски регион на Международния кооперативен алианс“ и Бисер Славков, 
представител на кооперативните организации в България. Модератор на конференцията е заместник-председателят на 
ИСС Васил Велев. Участници във форума са членове на ИСС, членове на ЕИСК, представители „Кооперативна Европа”, на 
български кооперативни организации, на българския парламент и правителство, учени и експерти.  
Конференцията ще се проведе във днес от 10.30 ч. в зала „Роял 3”, хотел Шератон. 
 
agro.bg 
 
√ Конференция на тема „Ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика“ 
http://www.agro.bg/events68/article39833.html 
Икономическият и социален съвет (ИСС) организира във вторник, 4 декември 2012 г., от 10.30 ч. в зала „Роял 3”, хотел 
Шератон международна конференция на тема "Ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика". 
Конференцията ще се проведе в годината, обявена от ООН за Международна година на кооперациите и в контекста на 
наскоро приетата Национална концепция за социална икономика. 
С тази конференция гражданското общество си поставя за цел в един широк европейски дебат да се обобщят 
необходимите действия и политики за развитие на социалната икономика на европейско и национално ниво, в 
контекста на  Стратегия "Европа 2020". 
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева ще открие международната конференция, а с приветствие към 
участниците ще се обърнат министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, Етиен Флимлин – съпрезидент 
на „Кооперативна Европа – Европейски регион на Международния кооперативен алианс“ и Лука Жайер – президент на 
Група 3 на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). 
Основни изказвания в конференцията ще направят председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски, Клаус Нидерландер, 
директор на „Кооперативна Европа – Европейски регион на Международния кооперативен алианс“ и Бисер Славков, 
представител на кооперативните организации в България. Модератор на конференцията е заместник-председателят на 
ИСС Васил Велев. 
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Участници във форума са членове на ИСС, членове на ЕИСК, представители „Кооперативна Европа”, на български 
кооперативни организации, на българския парламент и правителство, учени и експерти. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Добрата бизнес среда - приоритет за 2013 година 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2012/12/03/1960266_dobrata_biznes_sreda_-_prioritet_za_2013_godina/ 
Добра бизнес среда, предвидимост и коретност от държавата. Това поискаха предприемачите на седмата годишна 
среща "Бизнесът и правителството", организирана от "Икономедиа" АД - издател на "Капитал и "Дневник", съвместно с 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
Средата за бизнес е първостепенен въпрос, като предприемачи плащат висока цена за независимостта си, стана ясно на 
форума. Според председателя на КРИБ Огнян Донев правителството е изпълнило по-малко от половината мерки, които 
работодателската организация поиска преди година за насърчаване на коректния бизнес. Българският еврокомисар 
Кристалина Георгиева очерта недостатъците в работата на правителството - реализирането на структурните реформи, 
подобряването на бизнес средата и усещането как се чувства дребният бизнес. 
От своя страна финансовият министър Симеон Дянков обеща спешни мерки за подобряване на бизнес средата и 
запазване на ниските данъци. 
"Най-големият въпрос е каква е бизнес средата в България – в която българският бизнес съществува, развива се, или 
вегетира. Бизнес средата е свързана и с медийната среда", заяви Теодор Захов, съсобственик в "Икономедиа" АД - 
издател на "Капитал и "Дневник". Знаете за събитията от миналата седмица", каза той, визирайки опитът за смяна на 
собствеността в "Икономедиа". 
И добави, че да се поддържа мнение в обществото не е лесно. "Плаща се висока цена за независимостта и 
обективността. Огромната цена плаща моят партньор Иво Прокопиев. Крайно несправедливи неща се случват и ние ще 
се противопоставяме до край. Догодина по това време отново ще открия срещата на бизнеса с правителството и тя ще е 
организирана от същите хора", каза Захов. 
Преизбраният председател на КРИБ Огнян Донев отчете изпълнението на мерките за насърчаване на коректния бизнес, 
които организацията поиска от правителството преди една година. От думите му стана ясно, че са били изпълнени по-
малко от половината от мерките. 
Като успешно взаимодействие с правителството Донев подчерта отзивчивостта на финансовия министър Симеон 
Дянков и свързването на касовите апарати с НАП, което е спомогнало за увеличаване на данъчните приходи и 
осветяване на сивия сектор. 
В същото време продължават консултациите по въпроси, отнасящи се до строителния сектор, улесняването на външната 
търговия, създаването на електронното правителство. 
Време за прогнози 
"Преди четири години, когато коментирахме новата нормалност и предстоящия деливъридж, сгреших, като 
прогнозирах, че днес ще сме се приспособили и процесът ще е завършил. Виждаме, че едновременното свиване на 
финансите в държавния сектор, частния и домакинствата предизвика не само тежки последствия в световната 
икономика, но създаде и последствия, с които трябва да се борим", каза българският еврокомисар Кристалина 
Георгиева в обръщението си. 
Като контраст обаче Георгиева открои срива на доверието в бизнеса и в правителствата в глобален мащаб. "Тази криза 
на доверие не можем да я обясним количествено, въпреки, че е много важен фактор. Вместо да се мобилизира 
чувството за самосъхранение – да си подадем ръце да работим заедно, се предизвика поляризация – политическа, 
навсякъде по света. Вместо да се обявим около обща цел - по-малко болезнен деливъридж, това не се случи нито в САЩ, 
нито в Европа", констатира българският еврокомисар. 
След напомняне за корекцията на глобалния икономически растеж и в частност за Европа (еврозона -0.1%, Европейския 
съюз 0.4% и България 1,4%) Кристалина Георгиева открои няколко важни приоритета от изминалата година, които 
трябваа да останат валидни и през 2013 г.: 
 - Диференцирана бюджетна консолизация – разумно, не по един калъп 
- Възстановяване на нормалното кредитиране – включително и с преоценяване на държавната роля в тази област 
- Стимулиране на растежа 
- Борба с безработицата 
- Модернизиране на публичните финанси 
Като заключение Кристалина Герогиева изтъкна като успехи на правителството и на бизнеса ускореното усвояване на 
европейските структурни фондове. 
"Виждат се недостатъците – реализирането на структурните реформи, подобряването на бизнес средата и усещането как 
се чувства дребният бизнес. Дали се чувства прегърнат от правителството, защото създава работни места, или защото 
има хитреци, сянката на недоверието продължава да тежи повече, отколкото трябва. Ако трябва да говорим за 
следващите месеци и години ще остане като актуална темата за бизнессредата и ще е добре догодина да се докладват 
повече успехи. Младежката безработица стана 30% и с това трябва да се борим", завърши Кристалина Георгиева. 
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√ Иван Кръстев: Растежът на българската икономика ще зависи изцяло от качеството на институционалната среда 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/12/03/1960398_ivan_krustev_rastejut_na_bulgarskata_ikonomika_
shte/?ref=akcentmenu 
"Растежът на българската икономика изцяло ще зависи от качеството на институционалната среда." Това заяви 
политологът Иван Кръстев на 7-мата годишна среща на бизнеса с правителството, организирана от "Капитал". 
Той коментира качеството на съдебната, административната и медийната среда в България. Публикуваме цялото 
му изказване по време на форума. 
Разрешете ми да започна с два кратки нови вица. Две гадателки се срещат в центъра на София и едната казва на другата: 
"Ти си добре, аз как съм?" Мисля, че за жалост всеки има чувството, че знае по-добре как са другите, отколкото той 
самия. Вторият е от любимите вицове на полския премиер Доналд Туск: извънземен каца в Европа и пита таксиметров 
шофьор: "Как е ситуацията, кажете ми с две думи." Шофьорът казва "Добре е." "Кажете по-подробно." - "Не е добре." 
Искам да се опитам да анализирам част от проблема за това как европейската криза ще се отрази на България. Най-
острата фаза е преодоляна - достатъчно е да видите промените по гръцкия дълг и лихвите на Испания и Италия. За 
България това е ключово важно. Има обаче и няколко рискове. Част от тях са свързани с факта, че в сравнение с 2008 г. 
има нови рискови фактори за България вследствие на това развитие на ЕС, които не се коментират достатъчно. Първото 
е, че 
Докато ние непрекъснато си задаваме въпроса какво ще се случи с ЕС, някои неща вече се случиха  
- като рязкото разделяне между еврозоната и страните извън нея. Мисля, че дори не трябва да се говори за Европа на 
две скорости, става въпрос за нещо напълно различно. Става въпрос за консолидация на центъра и фрагментация на 
периферията. Това за България не е добро развитие. Не е добро развитие, защото независимо как ние се развиваме, не 
мога да си представя как следващите пет или шест години еврозоната ще бъде отворена за приемането на нови членове, 
включително България. Заради неща, несвързани с България. Логиката на еврозоната в момента е логика, свързана с 
консолидация.  
Второто, което ми се вижда още по-важно, е, че част от конкурентните преидмства, които България имаше още преди 
кризата, вследствие на кризата започват да изчезват. Например България имаше много ниски дългове. Истината е, че 
като всички източноевропейски страни България беше структурно по-реформирана от страните от юга. Сега на страните 
от юга ще им се наложи да бъдат структурно реформирани бързо и ние ще видим как в някои от нашите конкуренти ще 
падне данъчното бреме, ще видим как много от тях ще имат много по-гъвкав пазар на труда, което беше голямо 
предимство за България. Следователно за българския износ ситуацията няма да стане по-лесна след кризата. Няма да е 
връщане, защото на другите ще са им се случили неща, които на нас са ни се случвали 90-те и началото на 2000 година.  
От тази гледна точно основното ми послание е излкючително просто и от него следват някои неща. 
Растежът на българската икономика изцяло ще зависи от качеството на институционалната среда.  
Няма вече през намаляване на данъци или друг вид такива политики да бъде постигнато нещо. Качеството на 
институционалната среда като цяло ще е тази, която ще позволи на икономиката да расте или няма да позволи. 
Тук има проблем. Първият е съдебната система. Има проблем, защото в момента 
Съдебната система е нереформирана и в същото време деморализирана 
В рамките на много години различни фактори допринесоха за това, включително самият Европейски съюз. България е 
извършила толкова институционални реформи в съдебната система, че даже е смешно да кажем дали те са били добри 
или лоши, тъй като всяка следваща година е започвана нова реформа. Трябва известно време, за да се види какво 
работи и какво не. Проблемът е, че тъй като от нас се искаше непрекъснато да показваме резултати, единствените 
резултати, които можехме да показваме, бяха да сменяме законодателството. Вследствие на тази непрекъсната смяна на 
законодателството беше създадена една изключително нестабилна среда. Нещо повече - недоверието в съдебната 
система вече е изключително трайно. Много е трудно, дори да има подобряване на самото качество на съдебната 
услуга, хората лесно да повярват, че това е така. Това е голям проблем, особено що се отнася до чужди инвеститори. За 
тях качеството на съдебната система е много по-важно от много други неща. 
Второто е държавната администрация. Аз съм убеден, че в областта на реформа на държавната администрация са 
направени много неща и много неща се правят, но там пък нещата стават много бавно. И резултатите няма да бъдат 
видяни веднага. Това отново поставя страната в по-трудно положение, защото другите, поради това, че кризата при тях е 
много по-тежка, ще бъдат принудени да реформират в много по-радикален вариант, защото нямат друг избор.  
Третата част, върху която искам да се съсретодоча, е медийната среда. Това, за което искам да говоря, не е свързано с 
това, което се е случило (с "Икономедиа" - бел.ред.). За това, което се е случило, ако Хегел беше жив, щеше да каже, че 
това не беше нужно, цялата история с "Капитал". 
По отношение на медийната среда и по-специално на печата, ситуацията е много по-сложна, защото става въпрос за 
криза, която не е само българска по своя характер. Ще се опитам да ви кажа защо според мен качеството на медиите и 
по-специално на печатната среда е важно за хората, които стоят в тази зала и къде виждам част от проблемите. Важно е, 
защото независимо от това, че вестниците губят читатели и рекламодатели, има няколко фактора, които ги правят 
изключително важни за начина, по който функционира взимането на решения в една страна. Колегите от IPSOS, Сърбия, 
бяха направили следния експеримент - пуснаха две различни новини, една да мине само през телевизиите, другата - 
само през вестниците и след това провериха хората след един месец каква новина помнят. Оказа се, че вероятността да 
запомниш дадена новина е три пъти по-голяма когато си я прочел в печата, отколкото когато си я чул по телевизията. 
Второто нещо, което е доста важно за потреблението на вестници, е, че в крайната сметка читателите на вестници 
обикновено са най-активната част от населението. Това са хората, които формират мнението на други хора. Затова 
независимо от това колко нисък изглежда тиражът на един или друг вестник, ефектът му е много по-голям, защото най-
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важното е, че 
Вестниците рамкират проблемите 
В това по какъв начин вие формулирате даден проблем, 70% вие сте предрешили как той ще бъде решен. В една страна, 
в която се говори например за данъчно бреме, бъдете сигурни, че данъците ще бъдат намалявани. Защото самата 
формулировка данъчно бреме създава у хората усещане, че това е нещо проблемно и трябва да бъде намалявано. 
Именно вестниците са тези, които дават тази формулировка.  
Нобеловият лауреат Амартя Сен направи едно според мен разтърсващо изследване, което доказва, че 
В страна със свободна преса досега никога не е имало масов глад 
Защото обикновено тези големи катастрофи са резултат не толкова на недостиг на храна, колкото на недостиг на 
информация. Казвам го, защото до голяма степен част от проблемите, които България в момента преживява, са резултат 
от некачествена медийна среда. България щеше да си спести казуса "Марковска", ако страната имаше много по-активна, 
нормална и конкурентна медийна среда. Става въпрос за факти, които щяха да излязат много по-рано. И в момента, в 
който което и да е правителство, си мисли, че всичко може да мине през медиите, то прави неща, които не трябва да 
прави. Затова конкуренцията вътре в медийната среда е от изключително значение.  
Проблемът с медийната среда е свързан и с кризи, които до голяма степен не са свързани с България и с действието на 
един или друг политически фактор. Първото е кризата на вестникарската индустрия като цяло. За последните пет години 
в САЩ са затворили 14 големи вестника. Само в Германия за последните два месеца бяха затворени два от големите 
вестници, включително FT Deutschland. Във Франция няма нито един от големите вестници, който да е печеливш. В 
момента до голяма степен да се инвестира във вестници е като да се произвеждат файтони. Има голям проблем. А в 
същото време, ако погледнете интернет и социалните медии, ще видите, че съдържанието, на което те живеят, е 
съдържание, произведено в медиите. Появява се голям проблем, защото печатните медии като индустрия са влезли в 
тежка криза. Не е намерен бизнес модел за излизане от нея. 
Второ, в случая на България включително, става въпрос за голяма криза на нормативна уредба. Истината е, че ние по-
лесно ще научим кой стои зад атентата в Бургас, отколкото кой каква медия притежава в България. 
Степента на офшорно притежаване на медии е проблем 
Трето, в резултат на икономическата криза, специално в печата се оказа, че правителството е най-големият 
рекламодател. За първите шест месеца на 2012 г. правителството рекламира в печатните медии три пъти повече 
отколкото следващия най-голям рекламодател - Мобилтел. Това не е е българска тенденция, виждате го навсякъде. 
Въпросът е как в тази нова ситуация, в която, ако правителството иска да има печат, трябва да помогне по някакъв начин, 
а в същото време, ако иска да има конкурентен печат, не трябва да позволи това да се превърне в информационен 
монопол. Това ми се вижда изключително важно.  
Съществува една огромна илюзия, че е достатъчно да бъде създаден медиен или информационен монопол, за да бъдат 
решени всички проблеми, които едно или друго правителство има.  Има излседвания, правени включително в Италия по 
времето на Берлускони, когато до голяма степен този медиен монопол съществуваше, които твърдят, че дори само 25% 
от населението да получава информацията си от алтернативни източници, 
Установяването на информационен монопол не е възможно 
В този смисъл в опита да бъде създаден медиен монопол проблемът не е, че не е добро или не е демократично, а 
просто, че не работи.  
Ще завърша с едно известно психологическо проучване - през 1972 г. в Станфорд искат да разберат какво определя 
успеха на един човек в живота и правят известния експеримент със сладкишите. Затварят сами в стая деца между 7 и 8 
годишна възраст, които много обичат сладки неща, слагат пред тях един шоколад и казват "ако до един час успеете да 
не изядете този шоколад, след един час ще ви дадем втори". След това започват да сравняват през годините до каква 
степен способността на тази ранна възраст на децата да се самоконтролират определя техния успех през живота след 
това. Оказва се, че тази способност за самоконтрол е в много по-голяма степен определяща за успеха на човек от 
неговите тестове за интелигентност и всякакви такива изследвания, повече от други характеристики на средата. 
За всяко правителството проблемът с медиите е като проблема със сладкиша - въпросът е да не го изядеш преди единия 
час. 
 
√ Бюджетът е на дефицит през октомври 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/12/03/1960733_bjudjetut_e_na_deficit_prez_oktomvri/ 
Бюджетът на България отново се върна към дефицит, главно заради плащания по европейските проекти. По данни на 
Министерството на финансите през октомври дефицитът е бил в размер на 322 млн. лв. Това не е прецедент за годината, 
още повече че бюджетът е с 1.1 млрд. лв. планиран дефицит, но натрупаният през лятото излишък окончателно беше 
стопен. Така за десетте месеца общо държавните финанси са на минус от 74.2 млн. лв.  
Друга причина бюджетът да излезе на червено са плащанията по инвестиционни проекти. Те традиционно се планират 
за последното тримесечие на всяка година, като тогава разходите може да надхвърлят до два пъти средномесечния си 
размер от първите три тримесечия. Дефицитът по разчетите с Европейския съюз обаче говори, че правителството е 
направило плащания за свършена работа и сега се чакат компенсиращите плащания от Брюксел. Точно тяхното 
постъпване в бюджета беше посочено от финансовия министър Симеон Дянков като условие за изплащане на коледни 
добавки към пенсиите. 
Ще има ли за пенсии 
Според източници от правителството вече са били преведени 100 млн. евро от еврокомисията през ноември и до края 
на годината се очаква да постъпят още европейски средства. Експерти от Министерствота на финансите коментираха, че 
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е постигнато неофициално споразумение с Брюксел да не бави плащанията към малки държави като България. 
Националните плащания по публични инвестиции обаче ще продължат. Предварителните оценки пък показват, че 
данъчните приходи може да се преизпълнят с до 200 млн. лв. заради по-високи постъпления от ДДС спрямо заложените 
планове. Така в края на годината дефицитът може да се окаже под 1 млрд. лв., стига на България да не се наложат 
финансови корекции от ЕК по изпълнени европроекти. Въпреки това обаче финансовото министерство щяло да се 
противопостави на коледните добавки към пенсиите, защото все пак държавата е с дефицит. 
Повече приходи 
За десетте месеца приходите на бюджета са достигнали 22.1 млрд. лв., което е 7% повече, отколкото за същия период на 
миналата година. Най-сериозно увеличение има при косвените данъци – ДДС и акцизи, чийто размер е достигнал общо 
9.33 млрд. лв., или 7% ръст на годишна база. 
Приходите от преки данъци (данък печалба и върху доходите на физическите лица) растат с 3.3% до 3.2 млрд. лв. В 
сравнение с годишните разчети от косвени данъци са събрани 82% от заложения план, а от преките - 75%. 
Разходи 
Общите бюджетни разходи за десетте месеца на годината са 22.2 млрд. лв., а на годишна база увеличението им е с 4%. В 
сумата на плащанията най-сериозно увеличение има при държавните инвестиции. Те са достигнали 2.63 млрд. лв., или 
24% ръст на годишна база. 
С 1% спрямо миналата година се увеличават текущите нелихвени разходи, които обобщават изхарчените средства за 
издръжка на държавния сектор и плащанията за пенсии и социални помощи. Общият размер на тези плащания е 18.3 
млрд. лв.  
Към края на октомври размерът на фискалния резерв е бил 6.6 млрд. лв. при минимално допустим праг от 4.5 млрд. лв. 
В тази сума обаче попадат 1.94 млрд. лв., които правителството получи в заем от международните пазари, предлагайки 
първата от 2002 г. насам емисия глобални облигации. Близо 1.6 млрд. лв. от тях ще се използват в началото на 
следващата година за плащане по падежиращ дълг. 
 
√ Евростат: Половината население на България е било застрашено от бедност през 2011 г. 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/12/03/1961011_polovinata_naselenie_na_bulgariia_e_bilo_zastras
heno/?ref=novo24 
Всеки втори българин - над 49% от населението на страната, е бил застрашен от бедност и невъзможност за участие в 
обществения живот през миналата година. На практика в тази графа са попаднали 3.7 млн. души, а рисковата група е 
нараснала с почти една трета в периода от 2008 до 2011 г. включително. Така преди четири години живеещите под прага 
на риск от бедност българи са били 38.2% от цялото население на страната, през 2010 г. те вече са били 41.6%, докато 
година по-късно ръстът се е ускорил до 49.1%. 
Тези притеснителни данни публикува европейската статистическа служба Евростат в понеделник. Според тях България е 
водеща по този показател страна в целия Европейския съюз, включително и пред кандидат-членката Хърватия. Там под 
риск от бедност е 32.7% от населението. 
България сред другите 
На второ място след България се нареждат Румъния и Латвия съответно с 40.3 и 40.1% риск от бедност и социално 
изключване. Дори в проблемната Гърция застрашени от бедност през миналата година са били под една трета от хората, 
а темпът на увеличаването им е в пъти по-бавен от този в България - 28.1% през 2008 г., намаляване до 27.7% през 2010 
г. и увеличение до 31% през 2011 г. Процентът в държави като Литва и Унгария пък е 33.4 и 31. 
Най-малък пък е делът на хората в риск в Чехия (15%), докато в съседната й Словакия показателят е 20.6%. Като цяло 
данните са най-оптимистични в Северна Европа. Лидери там са Норвегия и Исландия, които не са членки на евросъюза, 
но са част от Европейската икономическа зона. В Холандия и Швеция делът е около 16%, а в Австрия - 17%. В Германия, 
най-голямата икономика в ЕС, е отчетен напредък - 19.9% през 2011 г., което е спад от 20.1% през 2008 г. Във Франция 
обаче има увеличение - от 18.6% до 19.3%. 
Общоевропейска тенденция 
Според данните на "Евростат" като цяло броят на гражданите на ЕС в рисковата група се е увеличил до близо 120 
милиона души през миналата година, или средно 24.2% от населението в 27-те държави от ЕС е било изложено на 
заплаха от бедност и социално изключване. За сравнение - през 2010 г., в разгара на финансовата криза, този процентен 
дял дори е спаднал с една десета до 23.4% в сравнение с предкризисната 2008 г. 
Рискът от бедност и социално изключване се формира на базата на три основни показателя - застрашени граждани след 
изплащане на социални трансфери, брой хора с тежко материално положение и домакинства с голяма безработица. 
Според Евростат 9% от европейците са били сериозно затруднени в материално отношение. Това означава, че не са 
могли да плащат сметките си или да си вземат една седмица почивка извън дома. Техният дял е много различен в 
отделните държави членки, като в Люксембург и Швеция например е около 1%, докато в България е почти пет пъти по-
висок от средното за общността - 44%. 
Още над 22% от българите покриват и първия показател - риск от бедност след изплащане на социални трансфери. Това 
на практика са хората, които живеят под прага на бедността и на които се изплащат някакъв вид помощи. Средно този 
процент за ЕС е 17%. В България за година той е нараснал с 1.5%, като през 2010 г. е бил 20.7%, а през 2011 - 22.3%. 
Други 11% от българите до 59 години през миналата година са били членове на домакинства със заетост под 20%, като 
този показател за страната ни е единственият, който е близък до средноевропейския от 10%. 
Мерки по документи 
Още през 2010 г.  правителството дефинира голямата цел броят на живеещите в бедност да спадне с 260 000 души до 
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2020 г. През октомври т.г. бе публикувана и Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване 2020. В нея има четири основни цели, насочени към най-рисковите групи - децата, възрастните 
хора, безработните и работещите бедни. Тъй като бедността не е само социален проблем, политиките и мерките за 
постигане на тези цели обхващат ключови области като пазар на труда, доходи, образование, деинституционализация, 
доходи, здравеопазване и т.н. Посочените мерките обаче са доста общи, липсват и финансови разчети и прогнози. 
Според социалното министерство това е така, защото намаляването на бедността зависи от икономическото развитие - 
именно икономическият растеж и създаването на работни места са ключовите фактори за намаляване на бедността, а 
останалото са допълнителни мерки. 
 
√ Дянков обеща запазване на ниските данъци и спешни мерки за по-добра бизнес среда 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2012/12/03/1960331_diankov_obeshta_zapazvane_na_niskite_danuci_i_speshni/ 
Запазване на ниските преки данъци и мерки за намаляване на косвените при следващото правителство, посочи като цел 
финансовият министър Симеон Дянков по време на седмата годишна среща "Бизнесът и правителството", организирана 
от "Икономедиа" АД - издател на "Капитал и "Дневник", съвместно с Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ). 
Причината е, че така според България ще открои конкурентните си предимства спрямо други държави в региона и това 
ще допринесе за по-бързия икономически растеж. 
Рисковете 
Като риск той посочи, че България е зависима от икономическото развитие на Европейския съюз, защото там отива 
главната част от износа и от там идва голяма част от туристите в страната ни. Министърът призна, че проблемите на 
Европа засягат България, но правителството ще вземе шест мерки, с които негативите да се смекчат и за българския 
бизнес да се създаде по-благоприятна нормативна среда. 
Първата мярка, която Дянков изтъкна, е прокарването на реалистичен бюджет, чиито приходи ще се изпълнят и 
предизборните харчове няма да създадат дефицит, който следващото правителство да покрива. 
"Ако погледнете, през 2009 г. се прие предизборен план за 6% растеж, знаете какво стана – растежът беше минус 5%. 
Това се знаеше още в третото тримесечие на 2008 г., но не беше записано и създаде голяма поредица от проблеми. 
Когато наследихме бюджета, той беше с дефицит от половин милард лева, имаше неразплатени задължения към 
бизнеса от 2.3 млрд. лв. и неразплатени от НАП, като ДДС бяха задържани 750 млн. лв. (преди изборите забавеният ДДС 
беше свален под  400 млн. лв. и в края на 2009 г., вече при ГЕРБ отново се увеличи до 550 млн. лв. – бел. авт.). Точно за 
това казвам, че бюджетът трябва да е изпъним, за да не бъде следващото правителство в същата ситуация като нас", 
обеща министърът. 
Основно достойнство на бюджета по думите му е, че той е изпълним - планиран при икономически растеж от 1.2%, 
въпреки че официалната прогноза е икономиката да расте с 1.9%. Друго постижение според него е свиването на 
правителствените просрочия към бизнеса до – 135 млн. лв. (само на централното правителство – бел. авт.) при 
наследени наследени задължения от 2.3 млрд. през 2009 г. 
"Наследихме 750 млн. невъзстановен ДДС заради ревизии, а сега той е в размер на 210 млн. лв.", каза още Дянков и 
след това  посочи борба с бюрокрацията като втори приоритет. Пример за успех в тази насока според него е 
въвеждането на еднно платежно нареждане, което е мярка облагодетелстваща единствено коректните фирми, които не 
бавят задълженията си към държавата. 
По "Златният регистър" на коректните платци по ДДС, за които възстановяването да не се бави, също има напредък, 
похвали се Симеон Дянков. Прогресът се крие в новите критерии за фирми, които да се обслужват като големи 
данъкоплатци. От 3000 броят им е намален до 1080 и това ще улесни данъчната администрация да подобри 
обслужването им в следващите месеци. 
Още приоритети 
Строителството на инфраструктура и археологията също бяха посочени като приоритетни области, в които държавата 
активно да инвестира, а като израз на този ангажимент финансовият министър отбеляза предстоящото през следващата 
година откриване на спортна зала и в Пловдив, което вече ще направи България конкурентна в областта на спортния 
туризъм. 
Симеон Дянков изтъкна също подобряването на  публичната администрация като приоритет на държавата, като в тази 
област вече е реформирано заплащането на държавните служители, а през 2013 г. оптимизацията на държавните 
ведомства ще продължи. 
Като вицепремиер, отговарящ за икономическата политика и реформите в публичния сектор, Дянков очаква от всички 
министри да посочат мерки, които да реализират до края на правителствения мандат и които да се признаят и 
продължат от следващото правителство. 
В отговор на въпрос от присъстващите бизнесмени Симеон Дянковотхвърли възможността малките фирми да внасят 
дължимия към държавата ДДС едва след като получат фактическото плащане от своите клиенти (такава инициатива 
поведе преди мисец финансовият портал Моите пари, но тя беше подкрепена и от няколко браншови организации). 
Стимули за износителите 
Бизнесът да получи държавни стимули за иновации под формата на ваучери, обеща министърът на икономиката Делян 
Добрев в изказването си. "Няма връзка между научните иновации и потребностите на бизнеса, за това по-правилно е 
компаниите да получават ваучери от държавата и с тях да плащат на научните организации за иновациите, които желаят 
на внедрят в дейността си", каза Добрев. 
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Той обеща кабинетът да подготви система за насърчаване на експортноориентираните компании и особено за тези, 
които произвеждат продукти с висока добавена стойност. Целта на правителството според Делян Добрев е българската 
икономика от износител на суровини да се развие до производител на продукти с висока добавена стойност. 
"Все още няма ясна визия какво да се направи, но нещо трябва да се направи, за това чакам вашите предложения – как 
да се подкрепят експортноориентираните предприятия", каза той и като недостатък на сегашното положение изтъкна, че 
в държавата няма единен орган, който да координира политиката по насърчаване на експорта, а тази задача се 
разпределя между няколко ведомства. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Последен шанс за коледни пенсии 
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/posleden_shans_za_koledni_pensii-170294.html 
София. Последният шанс пенсионерите да получат добавки за Коледа е утре. Това научи "Стандарт" от източници в 
кабинета. 
Ако решението за бонусите не бъде взето на правителственото заседание в сряда, няма техническа възможност парите 
да бъдат разпределени и разпратени от НОИ преди Бъдни вечер заедно с декемврийските пенсии. Заради 
приключването на бюджетната година още в началото на месеца НОИ обяви, че ще пусне парите на пенсионерите по-
рано. Изплащането им започва на 6 декември. Финансовото министерство обаче все още не е подало информация към 
осигурителния институт да се готви за изплащане на коледни добавки. 
Дали изобщо ще има коледни пенсии ще е ясно до Никулден, обяви наскоро вицепремиерът Симеон Дянков. Той каза, 
че бонуси за възрастните ще се изплащат, ако има излишък в бюджета. Вчера обаче екипът му съобщи, че хазната в края 
на октомври е на червено със 74,2 млн. лв. Октомврийският дефицит е заради забавянето на 551,2 млн. лв. постъпления 
от европейските фондове. В същото време в националния бюджет има излишък от 477 млн. лв. По думите на 
финансовия министър до 7-10 декември се очаква Брюксел да се разплати по инфраструктурните проекти, което ще 
осигури допълнителни пари за пенсионерите. Този срок обаче означава, че коледни добавки не може да се дадат с 
декемврийските пенсии. В същото време с бюджета за 2012 г. парламентът е гласувал дефицит в хазната в размер до 
1,4% от БВП или близо 1 млрд. лв. Това означава, че пари има и те спокойно могат да бъдат дадени за добавки, ако 
правителството има воля за това, коментираха синдикатите. 
Въпреки това надежда за коледни добавки бе дадена само за хората с ниски пенсии. Социалният министър Тотю 
Младенов неотдавна обеща, че все пак повече от половината пенсионери ще получат някаква сума отгоре. Броят на 
пенсионерите у нас е 2,2 млн. Ако се изпълни обещанието на министър  Младенов, допълнителни пари ще вземат поне 
милион и 100 хиляди възрастни хора. Това са хората с пенсии до 200 лв. 
Бойко Борисов се връща от САЩ с първия възможен полет и ще води заседанието на кабинета утре, съобщиха от МС. 
Депутати очакват премиерът да нареди изплащането на коледни пенсии. 
 
√ Пак свалят ДДС 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-12-04&article=433553 
ДДС може да бъде намален, но при втори мандат на това правителство, стана ясно от думите на вицепремиера Симеон 
Дянков. Намаляване на непреките данъци е едно от нещата, които Дянков е обмислял през настоящия мандат и ще 
продължи да обмисля при евентуален втори. По думите му, не е имало намаление на ДДС още през този мандат, тъй 
като кризата се оказала прекалено дълга. За намаляване на ДДС финансовият министър говори през целия мандат. Едно 
от най-ярките му изказвания предричаше намаление на два етапа с по 1%, което да фиксира ДДС-то на 18%. 
По време на срещата с бизнеса Дянков обясни, че при завещани от предходното правителство над 2,5 млрд. лева 
дългове към бизнеса в момента те са едва 135 млн. лв. Рекордно малко, или около 200 млн. лв., е и неразплатеното ДДС 
към фирмите. Вицепремиерът представи и други постижения на правителството, като въвеждане на единно платежно 
нареждане за разплащане на бизнеса към хазната, съкращенията в държавната администрация и създаването на 
реалистичен бюджет за следващата 2013 г. Разбирам, че бизнесът се чувства посърнал, но той трябва да се съобразява и 
да бъде по-конструктивен, каза Дянков в отговор на бизнесмен, който изказа мнение, че бизнесът у нас не е в добро 
състояние. 
 
√ Държавата дава рамо на износа 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-12-04&article=433552 
Създаването на специално обособено звено, което да подпомага експортно ориентираните български фирми, обмисля 
правителството. Това стана ясно от думите на икономическия министър Делян Добрев по време на седмата среща на 
правителството с бизнеса, проведена вчера в София. По думите му страната ни трябва да погледне към новите пазари на 
изток. Едва 28% от родния износ е насочен към  държави извън ЕС, а в същото време страните на изток постигат много 
по-голям ръст на икономиката от тези в ЕС. За да подпомогне износа, Добрев обмисля създаването на специална 
администрация, която "да бъде най-добрият приятел" на българския бизнес. Икономическият министър вижда голям 
потенциал и в алтернативния туризъм. По думите му, 90% от туристите у нас посещават морските и зимните курорти, а 
едва 10% се възползват от всичко други, което предлага страната ни. Затова трябва да бъдат насочени усилия в 
развиването на селския и културния туризъм, поясни Добрев. Друг основен приоритет пред правителството е 
повишаване на енергийната ефективност, което ще има реален ефект върху ръста на икономиката ни. Не на последно 
място страната ни трябва да засили инвестициите в иновации, тъй като средно в ЕС се инвестира около 3% от БВП в 
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иновации, а у нас този процент е едва 0,5%. Около 3 млрд. лв. ще бъдат чуждите инвестиции през 2013 г., прогнозира 
Добрев. 
 
√ Плащат всички данъци наведнъж 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-12-04&article=433516 
ДДС, данък върху печалбата и осигуровките на работниците ще може да се плащат от фирмите наведнъж с една 
платежно нареждане. Това гласят промени в данъчните закони, които влизат в сила от 1 януари 2013 г. Както и досега 
ДДС ще трябва да се внесе в хазната до 14-о число на месеца. Авансовите вноски по данък печалба се плащат до 15-о 
число. Но се променя крайният срок за плащане на осигуровките на работниците във фирмата, като от 1 януари 2013 г. те 
ще трябва да се внасят до 25-о число на месеца. Фирмите обаче ще имат възможност още до 14-о число всеки месец да 
внесат в хазната с едно платежно нареждане всичките си задължения. Като в платежното нареждане просто ще се пише, 
че това са пари за ДДС, корпоративен данък, осигуровки и налог върху заплатите, както и всички лихви по тези 
задължения. Ще отпадне изискването в платежното нареждане да се пише код за вид плащане, тъй като всички пари ще 
постъпват по една банкова сметка на Националната агенция за приходи. Така фирмите ще пестят време и пари. 
Компаниите, които нямат пари да платят всичките си задължения към хазната наведнъж, ще може да правят отделните 
вноски на различни дати от месеца. Важна промяна за бизнеса е, че ще отпадне изискването осигуровките за 
работниците да се внасят в хазната заедно с плащането на заплатите. Внасянето на осигуровките ще бъде до 25-о число 
на месеца, без значение на коя дата са платени заплатите. За забавените заплати, които още не са платени, осигуровките 
също ще се внасят до 25-о число, докато сега този срок е краят на месеца. 
Само вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване на родените след 1 януари 1960 г. задължително 
ще се плащат с отделно платежно нареждане и ще влизат в отделна сметка на НАП. В отделна сметка на НАП и с отделно 
нареждане ще се плащат и сумите, които принудително се събират от приходната агенция - например глоби от 
държавни институции. 
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