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Запазване размера на данъчните и осигурителните ставки и на валутния борд, ускоряване възстановяването на ДДС и
отмяна на режима на солидарната отговорност при ДДС, както и стабилна политическа среда, създаваща условия за
предприемаческа дейност. Това са само малка част от очакванията на работодателите в България към служебното
правителство.
Представяме ви позицията на три големи работодателски организации за това какво очакват да свърши служебния
кабинет до изборите на 12 май.
Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
БТПП настоява служебното правителство активно да работи не само за организиране на следващите избори, но и за
отговорно изпълнение на функциите на всички държавни институции. От палатата настояват за стриктно съблюдаване на
нормативните изисквания, включително и за защитата на частната собственост, пълна прозрачност и публичност в
работата на държавните институции, срочно и качествено административно обслужване.
Сред приоритетите трябва да бъдат съблюдаването на фискалната дисциплина и запазване на финансовата стабилност,
както и продължаването на работата, свързана с разработването на оперативните програми и индикативното
разпределение на средствата от Европейския съюз. Организацията иска да се осигури и участие на гражданското
общество в обществените и държавно-обществените органи чрез компетентни представители.
Освен посочените приоритетни задачи, палатата изисква и мерки за защита на предприемачеството. БТПП е на мнение,
че размерът на данъчните и осигурителните ставки на актуалното им ниво трябва да бъде запазен, също както и
валутният борд.
Публичните разходи трябва да се понижат, включително и чрез намаляване на администрацията, съкращаване на
публичните органи, както и на финансиранията за политическите партии (субсидии, имоти и др.). Организацията иска и
намаляване на броя на регулациите и облекчаване на съществуващите в частност – за микро-, малките и средни
предприятия и да се предоставят по-леки регистрационни режими на браншови организации, избрани на конкурентен
принцип при предварително нормирани критерии.
От работодателската организация очакват още да се спазват условията за въвеждане на разрешителни и регистрационни
режими, както и нормирано конкретизиране на правомощията на общините да въвеждат регулаторни режими. БТПП
настоява да се създадат гаранции за обективност при определянето от регулаторния орган на цените в областта на
снабдяването с електроенергия, вода и топлоенергия.
В областта на обществените поръчки е наложително да се ограничат предпоставките за корупция, смятат от палатата.
Това може да се случи като се включат независими представители на браншовите организации в комисиите по оценки
на възложителите, като се разшири обемът на данните, публикувани в регистъра на обществените поръчки и определи
обективните, реално необходими изисквания към кандидатите и други.
При данъчното облагане да се ускори възстановяването на ДДС и да се отмени режима на солидарната отговорност при
ДДС, иска БТПП. Настояват и да се отмени задължението на работодателите за плащане на обезщетения за първите дни
на временна неработоспособност. Да се регламентира методика за определяне на държавните такси и на таксите смет
на разходо-покривен принцип. Да бъде приет механизъм за определяне на минималната работна заплата.
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Служебният кабинет има възможност да прави това, което трябва да се направи като спазва Закона за държавния
бюджет, смятат от асоциацията. Според организацията пред служебното правителство трябва да се поставят конкретни
задачи, които трябва да бъдат изпълнени в интерес на обществото без да са нужни специфични законодателни промени,
сред които гарантиране на ефективен контрол над дружества с монополно положение на пазара, произтичащо от
държавна регулация.
АИКБ настоява дружествата с монополно положение да бъдат задължени да разкриват информация по реда на закона,
защото постигането на такава отчетност ще доведе до публичност, проследимост на ценообразуването, прозрачност в
разходите на тези дружества, а гражданското общество ще има лесен достъп до информация. Успоредно с това
служебният кабинет трябва да подготви и текстове на антимонополно законодателство, адекватни на установените с
години най-добри световни практики.
Асоциация на индустриалния капитал в България подкрепя инициативата на президента да създаде граждански борд,
който да подпомогне подготовката и гарантирането на честни парламентарни избори. Индустриалците настояват
водещи да бъдат следните принципи: почтеност, справедливост, реалистичност и публичност.

Българска стопанска камара
В срок от два месеца служебният кабинет трябва да изпълни няколко съществени задачи - да изведе икономиката от
това тревожно състояние и да осигури провеждането на прозрачни и честни избори, смята изпълнителният председател
Божидар Данев.
Стопанската камара настоява за постигане на прозрачност, като предлага цялата кореспонденция на централната и
местна администрация, с изключение на класифицираната информация, да бъде публикувана в интернет.
Вестник Стандарт
√ Какво очаквате от служебния кабинет?
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-03-13&article=444319
Бизнес
Да разкрият картелите
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал
Като цяло лицата в служебния кабинет са малко познати, което в тази ситуация може да се окаже положително.
Предимството на тези министри е, че не са политици и няма да участват в избори, т.е. няма да искат да бъдат харесвани
от всички. Избирането на Калин Христов от БНБ за финансов министър е добро решение и гарантира, че ще се запази
политиката за макроикономическа стабилност, което е много важно за бизнеса. Важно за бизнеса бе и да чуе, че
валутният борд трябва да остане до влизането ни в еврозоната. Добро впечатление прави фокусът върху електронното
правителство и малките и средните предприятия, както и позицията, че няма да се спира работата по планирането на
средствата от еврофондове за периода 2014-2020 г. По темата за социалната политика между редовете чухме, че
вдигането на доходите ще става с ръст на икономиката, за което трябва добра бизнес среда. Доволни сме, че се спомена
Комисията за защита на конкуренцията, която при нас по-скоро е Комисия срещу конкуренцията. Служебното
правителство, разбира се, не я назначава, но може да изисква повече от нея за разкриване на господстващи положения
и картелни споразумения.
Работеща администрация
Константин Стаменов, председател на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Много важна задача пред служебното правителство е да създаде работеща администрация. Въпреки че реално не се
сменя цялата, а само най-високото ниво, новите министри трябва да подсигурят условията на звената надолу по
веригата. За нас, като големи индустриални предприятия, енергетиката винаги е сред приоритетите. Най-важното е да се
ускори либерализацията, за да се случват там нещата по най-добрите пазарни принципи. Това важи както за сектора на
електроенергетиката, така и за газовия. Вярно е, че при синьото гориво е малко рано да говорим за по-сериозна
либерализация, предвид особеностите на нашия пазар, но и там нещата трябва да се подготвят по най-добрия начин.
Силен премиер, спокойни пазари
Тихомир Тошев, Изпълнителен директор на "КредитЦентър"
Всички очакваме, че държавата ще бъде оглавена от доста силна и професионална фигура - доказан експерт. Точно такъв
е и Марин Райков, който е доказан дипломат от кариерата. Въпреки че основната му роля ще бъде да подготви
предстоящите парламентарни избори, неговата фигура и неговите действия ще дават сигнали към вътрешните и
международните пазари. От това колко силна фигура ще е новият служебен премиер ще зависи доколко външните
инвеститори ще са готови да подготвят или да довършват инвестиции в страната. Също така това ще влияе и на
вътрешния пазар и бизнеса от гледна точка на сигурността на средата.
Синдикати
Няма време за чудеса
Димитър Манолов, вицепрезидент на КТ "Подкрепа"
Не може да очакваме чудеса от това служебно правителство заради ограничената рамка, в която работи. Дано да успеят
да тушират социалното напрежение, макар че инструментите им не са много. За нас е добър знак, че министърът на
труда ще бъде и вицепремиер, което означава, че г-жа Деяна Костадинова ще е и председател на тристранката. Така се
скъсяват консултациите между социалните партньори. Тристранката не се е събирала от ноември и има куп забатачени
нормативни актове, които трябва да се приемат.
Образование
Повече пари за висше
Проф. Иван Илчев, ректор на СУ "Св. Климент Охридски"
Очакванията към служебния министър на образованието не могат да бъдат големи, защото и правомощията му са
ограничени. Но не бива и да се губи време, защото подготовката на бюджетната рамка за 2014 г. започва през март.
Служебният кабинет би трябвало да подготви поне базисните параметри, върху които след това много бързо да се
работи за подготовката на бюджета. Защото въпреки всички декларации в подкрепа на висшето образование и науката
на практика то се срина в последните 3 г. И едвам успяваме да се удържим на повърхността. За всички от академичните
среди е ясно, че системата за финансиране на висшето образование е тотално сбъркана. Ние не само се надяваме
временните власти да предприемат нещо, а още на първото заседание на Академическия съвет ще приемем декларация
за исканията на Софийския университет в областта на организацията и финансирането на висшето образование.

Здравеопазване
Смени в Касата
Д-р Цветан Райчинов, шеф на БЛС
Проф. Николай Петров е доказан лекар, надявам се да е такъв и като администратор. Очаквам от него да смени част от
Надзора на здравната каса и да влязат компетентни хора. Здравната система трябва да работи без рискове и да се
тушира напрежението с болниците. Трябва да се оправят бързо парите за интензивни грижи на лечебните заведения,
както и Наредбата за специализациите на лекарите.
Земеделие
Няма нужда от съвети
Иван Ангелов, собственик на "Градус"
Изборът на земеделски министър в новото правителство може само да ни радва. Проф. Иван Станков е доказан
професионалист. Бизнесът е изключително положително настроен към него. Не мога да дам никакви препоръки за
работата на човек, който е доказал, че може да управлява добре голям университет като Тракийския. Щом е ръководил
добре висшето училище, очаквам, че ще се справи отлично и с ръководството на целия земеделски сектор.
Най-важен е диалогът с Брюксел
Мариана Кукушева, Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите
Новият земеделски министър е известна личност в сферата на селското стопанство и особено на животновъдството. Той
не е бил страничен наблюдател на реформите в земеделието. Изборът на проф. Иван Станчев е добра новина за
бизнеса. Той е професионалист, а това е най-важното. Очакванията ни са да продължи тясната връзка с всички браншове
в селското стопанство и хранителната промишленост. Изключително важно е да се отстояват българските интереси за
Общата селскостопанска политика на ЕС.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Износът се е увеличил с почти 24% през януари
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/12/2021183_iznosut_se_e_uvelichil_s_pochti_24_prez_ianuari/
След пет поредни месеца на спад износът за Европейския съюз показа сигнали на съживяване. През януари той се е
увеличил със 17% спрямо същия период на предходната година. В същото време силно се увеличават с над 30% и
изнесените от България стоки за трети страни. Това показват предварителните данни на Националния осигурителен
институт (НСИ) за външната търговия на страната за януари 2013 г.
Силното нарастване на износа към ЕС донякъде може отчасти да се обясни с изоставането миналата година, когато
транспортът беше блокиран от лошото време и търговията в целия регион беше потисната. Общо износът на България е
нараснал с 23.9% през януари на спрямо същия месец на 2012 г. Той се равнява на общо е 3.5 млрд. лв., от които 2 млрд.
лв. към страни от ЕС.
Раздвижване в ЕС
Обнадеждаващо е, че данните показват силен ръст на износа спрямо ЕС след пет месеца на спад. В края на миналата
година съюзът отново влезе в рецесия, но анализаторите са умерени оптимисти, че поне през първите месеци на 2013 г.
Германия ще покаже по-добри резултати, още повече че ранните индикатори за това са позитивни.
За цялата минала година спадът на експорта към общността беше 3.6%. Въпреки общото намаление обаче и през 2012 г.
някои отрасли с висока добавена стойност са се радвали на нарастващ интерес от западноевропейските клиенти.
Данните на НСИ за ЕС показаха, че машиностроенето, фармацията, а също и производителите на мебели са имали
положително развитие. Надеждите са, че през тази година в Европа няма да се реализира някой от негативните
сценарии на ново разпалване на дълговата криза. Така износът ще може отново да окаже положително влияние върху
икономиката на България особено ако липсва друг двигател на растеж.
Извън съюза
Експортът към трети страни продължава да изпреварва този към ЕС по растеж в резултат на преориентирането на част от
предприятията към нови пазари след разрастването на кризата в Европа. През януари износът към тези страни се
увеличава за девети пореден месец, като в началото на годината е 34.8% и достига 1.5 млрд. лв. Основните търговски
партньори се явяват Турция, Китай, Русия, Украйна, Сърбия и САЩ, които формират 48% от износа извън общността. Найголям ръст на експорта е отчетен при минерални горива и масла (78.2%).
Турция продължава да бъде топ пазарът извън ЕС за българските предприятия, като общо за миналата година
предприятията са изнесли там стоки и услуги за 3.8 млрд. лв. Само за януари износът е 330 млн. лв., което е ръст от
40.8% спрямо година по-рано, показват данните на националната статистика.
На второ място като дестинация за експорт през изминалата година обаче се нарежда Китай, като тази тенденция
продължава и през първия месец на годината. Българските предприятия са изнесли към Китай стоки на стойност малко
над 100 млн. лв. (27.5% повече спрямо януари 2011 г.). Така китайският пазар измества руския, който също е отбелязал
ръст на износа с почти 29% през януари и достига 73 млн. лв.
Колко внася България
Вносът на България се увеличава с 6.4% до 3.7 млрд. лв., като само от трети страни нараства с 21.2% спрямо година порано и е на стойност 1.7 млрд. лева. Най-големи партньори са Русия, Турция, Китай и Украйна, отчитат от НСИ. Така

търговският дефицит със страни извън ЕС възлиза на 119 млн. лв.
Внесените стоки от Русия за януари са на стойност 842 млн. лв. (с 31% над стойността за същия месец на миналата
година). А вносът от страни като Грузия, Казахстан и Обединените арабски емирства е нараснал с над 200%.
√ Спешните задачи пред икономическите министри
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/12/2021188_speshnite_zadachi_pred_ikonomicheskite_ministri
Финансовото министерство – опазване на стабилността при силен натиск за разходи
Калин Христов поема финансовото министерство във време, когато системата на публичните финанси отново е под
натиск. От началото на кризата всяка година започва с големи дефицити. За първите два месеца на тази година
бюджетният дефицит стигна половината от допустимия за цялата година и в тези условия новият министър ще трябва да
пази хазната от претенции за извънредни разходи или преструктурирането им към социално чувствителни направления
(законодателството допуска такива възможности).
Потенциалните рискове са, ако изпълнението на бюджетните приходи се влоши заради политическата несигурност и
ниска бизнес активност, дали ще приложи инструментариума на предишните две правителства – да бави плащанията и
възстановяването на ДДС, или ще приеме увеличаване на държавния дълг в името на коректното отношение на
държавата към частния сектор.
Отношението му към държавния дълг също ще бъде интересно. Като "ръководител на валутния борд", преди да стане
финансов министър, Калин Христов знае колко важно е България да има значителни фискални резерви при
съществуващата парична система. Неслучайно миналата година той бе сред хората, настояващи държавата да
рефинансира падежиращия през тази година външен дълг с нови облигации.
Сега над България не й предстои плащането на голяма външна емисия, но фискалният резерв е около четири милиарда
лева, или само с милиард над средствата, които имат строго предназначение, и не може да се харчат според
вижданията на правителството. Това прави актуален въпроса ще изтегли ли нови заеми за запълване на резерва, или ще
се търсят други решения, с които държавата да докаже, че продължава да предлага стабилна икономическа и финансова
среда.
Извън бюджетната сфера в първите си месеци екипът на Калин Христов ще има и една странична конкретна задача трябва да изготви регистър и план за развитието на публично-частните партньорства. Срокът за това е 30 юни, а в
началото на месеца работата по него още не беше започнала.
Енергетика и икономика - на борба с монополите
"Служебното правителство ще насочи усилия към прозрачност и ефективност на регулаторните органи за ограничаване
вредното въздействие на монополните структури. Ще подготви антимонополно законодателство в енергетиката и
въвеждането на възможността гражданите да имат право на свободен избор на доставчик на ток. Служебното
правителство ще подготви законодателни промени за силен и независим регулатор, избран от парламента, а не посочен
от управляващите."
Това в общи линии са задачите, които президентът Росен Плевнелиев постави пред служебното правителство в сектора
на енергетиката. Почти изцяло те са свързани с дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране,
която по презумпция е независим орган. По думите на президента "ДКЕВР трябва да измине своя път от непрозрачен
администратор към ефективен регулатор". За целта е необходим пълен одит и проверка от А до Я по веригата на цената
на тока, а резултатите от нея да бъдат публични. Подобна проверка вече беше възложена на Сметната палата от 41-ото
народно събрание.
По отношение на това гражданите да избират свободно доставчика си на ток, такава възможност поне според
законодателството съществува още от 2007 г. За да може в действителност обаче гражданите да могат да избират и
сменят свободно доставчика си, трябва ДКЕВР да изготви специални правила, които да регламентират процеса. Това
означава, че подобна задача е изцяло в полето на регулаторния орган и няма как да зависи от действията на служебното
правителство.
В момента ДКЕВР подготвя правилата за излизането на малките и средните фирми на свободни пазар, където те ще
могат да избират доставчика си. Подобен проект вече беше представен от ДКЕВР, но в него имаше куп неясноти, които
трябваше да бъдат изяснени. От регулатора вече обещаха тези правила да са готови до края на април. Едва ли обаче
ДКЕВР е мислила за правила за излизането на битовите потребители от регулираната квота.
Служебното правителството може да реши дали да създаде фонд за зелена енергия, чрез който приходите от търговията
с квоти за вредни емисии да отиват за покриване на разходите за преференциални тарифи. Тази идея вече многократно
е коментирана като една от малкото възможности, чрез които зелената енергия да не натоварва изцяло сметките на
потребителите. Решението в случая обаче ще трябва да бъде взето от новия финансов министър Калин Христов, тъй като
неговото ведомство управлява средствата от търговията с квоти.
За останалите спешни задачи в енергетиката обаче е нужен парламент. Става въпрос за поправки, засягащи разделянето
на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) от Националната електрическа компания. Става въпрос за това сделката
да няма данъчен ефект, от който НЕК може да изгуби 20 млн. лв. Друга промяна, която не беше гласувана от 41-ото
народно събрание е промяна в Закона за приватизацията, която да позволи закупуването на 50% от "Набуко" от
консорциума "Шах дениз 2".
По отношение на договорите с американските централи TEЦ "Контур глобул Марица-изток 3" и ТЕЦ "AES Гълъбово" вече
беше заявено от страна на централите, че биха водили преговори за промяна на условията по договорите им само с
легитимно правителство, тъй като става въпрос за дългосрочни условия.
В икономическия сектор ключово ще е усвояването на средствата по програма "Конкурентоспобност". Министерството

ще трябва да се заеме и със затъналото в дългове държавно дружество ВМЗ, като дори приватизацията му да започне
скоро, пари за редовни заплати едва ли ще има. Така социалното напрежение в Сопот може скоро отново да изригне.
Регионалното министерство - подготовка на избори и преговори с Европа
Организацията на изборите ще е една от основните задачи пред новия министър на регионалното развитие и
благоустройството. Според предшественика й Лиляна Павлова ГРАО са напълно готови да изпълнят тази задача. "Това е
професионална организация, която не за първи път прави избори", казва Павлова. Според нея справянето с тази задача
включва навременното отпечатване на избирателните списъци, тяхната актуализация по необходимост съвместно в
местните власти, предоставянето на електронна проверка на данните в избирателните списъци на секциите и др.
Следващото управление трябва да продължи преговорите за новата оперативна програма "Региона в растеж" и да
отстоява финансовия ресурс от 4.7 млрд. лв. "Преговорите вървят трудно, включително и на национално ниво. Какво ще
е разпределението на средствата между програмите - това ще е и политическо решение, което следващото управление
ще трябва да вземе включително и на национално ниво", казва Павлова. Според нея приоритетна задача на служебния
министър е да не спира диалога по новата оперативна програма. "Колегите трябва да продължат разговорите с
Европейската комисия, за да може през лятото да има яснота по обхвата и финансовите й параметри", категорична е
Павлова.
Разбира се, приоритет е работата по европейските фондове и по големите пътни проекти. Агенция "Пътна
инфраструктура" трябва да довърши големите проекти по оперативна програма "Регионално развитие" и по оперативна
програма "Транспорт". Управляващият орган в министерството по "Регионално развитие" има много важна задача до
края на март да проведе оценката и да одобри финансирането от 180 млн. лв. за всичките 36 големи града за
подобряването на градската среда.
Новият министър не отслабва фокуса върху проекта за обновяване на жилищни сгради, защото от неговия успех зависи
до голяма степен финансирането по това направление занапред.
През следващите месеци трябва да се проведат и търговете за наем на свободните морски плажове, за да се гарантира
летният сезон.
Социалното министерство - дългосрочни задачи в кратки срокове
Сред най-важните текущи задачи на социалното министерство ще бъде договарянето на европейските средства по
оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) за следващия програмен период 2014 – 2020 г.
Разговорите за новия период започват сега и при договарянето на средствата по програмата ведомството е водещо.
Предстои и преформатиране на самите мерки за следващия период, което предполага по-дългосрочно планиране в
рамките на двумесечния мандат на служебното правителство.
Не на последно място е важно да бъде подсигурено продължаване на усвояването на средствата от този период, които
трябва да бъдат разплатени до 2015 г. (по правилото n+2).
Подготвянето на почвата за дългосрочни промени обаче също е сред задачите на министерството през следващите два
месеца. Увеличаването на заетостта безспорно е приоритет номер едно на годината, за което и да е бъдещо
правителство. Пазарът на труда продължава да стагнира, макар и икономиката (анемично) да расте.
Причината е, че работодателите са несигурни и поради тази причина консервативни при наемането на нови служители.
За да се създадат стимули за тях да наемат, е необходимо подобряване на бизнес средата. Последното зависи от
активен и ефективен диалог с работодателите, за което социалното министерство трябва да зададе тон отсега.
Транспортното министерство - да съживиш почти фалирали дружества
Присъствието на Кристиан Кръстев като зам.-министър в състава на правителството в оставка се явява продължение на
сегашното ръководство на транспортното министерство и едва ли може да се очаква промяна на основните направления
на управление. Новият министър по всяка вероятност ще понесе някои от негативите от приватизацията на "БДЖ Товарни превози", която вече е в напреднала фаза и е съпътствана от протести.
Най-спешните задачи пред него са да бъде постигната добра продажна цена за дружеството, да се решат проблемите с
кредиторите на жп компанията, които вече прибягват до крайни мерки, за да си гарантират, че ще получат парите си,
както и да се стабилизира финансово останалата част от отдавна потъналото БДЖ.
Докато по отношение на някои държавни дружества сегашното ръководство на министерството действаше бързо и
целенасочено, като даде редица пристанище на концесия, за други решения за бъдещето им не бяха нaмерени. Така
другият мастодонт в сектора "Български пощи" остана слабо реформиран, изпитва все по-сериозни финансови трудности
и се надява да получи подкрепа от държавата.
Неизвестна все още е и посоката, в която ще се развива най-атрактивния транспортен обект - летище София. Това че
управлението в оставка така и не определи визията си за неговото развитие обаче е показателно и едва ли и Кръстев ще
бъде по-решителен.
Той обаче поема управлението в момент, в който редица проекти по оперативната програма "Транспорт" са в ход и
коректното им изпълнение трябва да бъде гарантирано. Ключова задача са и параметрите и разпределението на парите
за следващия програмен период.
Здравното министерство - бърз пожар и важна стратегия
Служебният здравен министър има няколко задачи - първата е да успокои съсловието, което е в процес на стачка заради
намалените средства за плащане на лечението от здравната каса. Лекарите искаха оставката на управителя и все още не
са получили всички заложени в бюджета на касата средства за 2013 г.
До юни трябва да бъде готова и националната стратегия за развитие на здравеопазването 2014 - 2020 г., която е
предварително условие, за да може България да получи поне 600 млн. евро за следващия програмен период от ЕК.
Сегашният екип оставя предварително готов текст, който вероятно ще има нужда от корекции.

Съществува опасност около новите текстове в Търговския закон за ускоряване на плащанията от държавните институции
и държавните фирми в част от болниците да възникнат проблеми. Задлъжнялостта на сектора към доставчиците му е
600 млн. лв., като над 148 млн. лв. са просрочени. Според новите текстове болниците ще трябва да плащат до 60 дни от
получаването на фактурата и е вероятно някои от доставчиците да решат да искат неплатежоспособност на клиники.
Вестник Класа
√ ЕП одобри „вторият пакет“ за икономическо управление
http://www.klassa.bg/news/Read/article/226548_%D0%95%D0%9F+%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8+%E2
%80%9E%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%E2%80%9C
+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE+
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Европейският парламент (ЕП) прие днес новият законодателен пакет за икономическо управление (известен още като
„вторият пакет“). За него се смята, че ще допринесе в по-висока степен за постигането на растеж и ще гарантира повече
демократичен контрол над новите правомощия на Европейската комисия по отношение на бюджетите на страни от
еврозоната. Законодателството въвежда и ясни правила за страните, които търсят финансова помощ от ЕС.
Измененията в предложението на ЕК, направени от парламента , гарантират, че новите закони ще допринесат в повисока степен за постигането на растеж. Например бюджетните оценки, които Комисията извършва страна по страна, ще
трябва да бъдат по-изчерпателни, за да се гарантира, че бюджетните съкращения няма да бъдат за сметка на
инвестиции с потенциал за растеж.
Когато от държавите се очаква да направят значителни съкращения, усилията им не трябва да подкопават инвестициите
в образование и здравеопазване, особено в страните с тежки финансови затруднения, заявиха членовете на ЕП. Освен
това, графици за намаляване на дефицита на дадена държава трябва да се прилагат по-гъвкаво при извънредни
обстоятелства или в при тежки икономически спадове.
Увеличените правомощия на ЕК ще се наблюдават по-отблизо от държавите членки и от Европейския парламент, за да
се гарантира повече отговорност и легитимност. Например правомощията на Комисията за налагане на допълнителни
изисквания за отчетност ще трябва да се подновяват на всеки три години и парламентът или Съветът ще могат да ги
отменят.
Работата на т. нар. Тройка (ЕК, ЕЦБ и МВФ) по отношение на икономическите реформи в страните в затруднение ще бъде
предмет на повече надзор, като по този начин ще се повиши прозрачността и демократичната отчетност.
economynews.bg
√ НАП:И фирми без дейност с декларации
http://www.economynews.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-news42818.html
Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали
дейност през 2012 година. Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за
предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство.
Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото
на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет. Тази година, срокът за подаване на
годишната данъчна декларация за корпоративни данъци е 1 април, тъй като 31 март е неделя. Този срок важи както за
фирмите, които дължат данък, така и за тези, които не са извършвали дейност.1 април е и крайният срок, в който трябва
да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които
подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не
повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 1 април 2013 г. До края на февруари в
офисите на НАП в цялата страна са подадени общо 38 500 декларации за облагане с корпоративни данъци. Близо 2/3 от
тях са постъпили по електронен път.
Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към
бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.Неподаването на декларациите се
санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

