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√ Над 4 600 души са обучени да разпознават сивата икономика 
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/nad-4-600-dushi-sa-obucheni-da-razpoznavat-sivata-ikonomika,150183/ 
Над 4 600 души са обучени да разпознават сивата икономика като част от проект на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) по проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. 
На база събраните от тях данни ще бъдат изчислявани актуалните стойности на Композитния индекс “Икономика на 
светло”, който показва нивото на неформалната икономика в страната през 2012 г.  Анкетите са попълнени от над 500 
работодатели, над 1400 работници/служители и други лица. 
Продължава и серията от обучения по проекта на АИКБ. Тяхната цел е обучените лица да могат да разпознават 
проявленията на сивата икономика, да разберат нанесените вреди и негативните последици, които неформалната 
икономика нанася на цялото общество и да бъдат мотивирани и подготвени да противодействат, ако се сблъскват с 
нейните форми и прояви. От старта на проекта до момента са обучени дистанционно над 1 200 лица и присъствено над 3 
400 лица. 
Дистанционните обучения се провеждат и са достъпни на сайта на проекта – www.ikonomikanasvetlo.bg. Желаещите да 
се включат в онлайн курсовете могат да го направят по всяко време. 
От началото на 2013 г. присъствени обучения са проведени в различни населени места в страната – Добрич, 
Димитровград, Ардино, Горна Оряховица, с. Опанец, Кърджали, с. Минерални бани, Пловдив, Стара Загора, Перник, 
София, Девня, Радомир, к.к. Албена, Брезник, Радомир, Костенец, Петрич, Казанлък, Плевен. 
Всеки успешно завършил обучителния курс участник получава сертификат за преминат курс на обучение на тема 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. 
В резултат от обучението участниците вече могат да идентифицират и оценяват самостоятелно формите и проявите на 
неформална икономика, да разпознават нейните основни характеристики, да не проявяват толерантност към високата 
социална и трудова цена на работата в сивия сектор и да се предпазят от вредите на неформалните икономически 
практики. 
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Вестник Класа 
 
√ Държавният дълг се покачи до 16.8% от БВП през март 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/229781_%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%
8F%D1%82+%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3+%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0
%B4%D0%BE+16.8%25+%D0%BE%D1%82+%D0%91%D0%92%D0%9F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BC%D0%B0%D
1%80%D1%82 
В края на март държавният дълг възлиза на общо 6.89 млрд. евро, сочат данните на Министерството на финансите. От 
посочената сума вътрешният дълг е 3.1 млрд. евро, а външният е 3.79 млрд. евро. В номинално изражение дългът 
бележи увеличение приблизително с 225,5 млн. евро в сравнение с обема си в края на февруари. Това се дължи преди 
всичко на повишаването на размера на вътрешния дълг в резултат от новото вътрешно финансиране с държавни ценни 
книжа (ДЦК) през месеца.  
През февруари делът на държавния дълг спрямо БВП беше 16.2%. В края на март делът на държавния дълг към 
прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) се покачва на 16,8%. В структурата на държавния дълг в края на периода 
вътрешните задължения заемат дял от 45%, а външните - 55%. От общата сума на държавните задължения 52% са в евро, 
33% - в левове и 13,3% - в щатски долари.  
През март са извършени плащания по дълга в размер на 13,5 млн. лв. През първото тримесечие на годината над 85% от 
извършените плащания по дълга са били в евро, а 11% - лева. 
Размерът на държавно-гарантирания дълг през март достига 481,3 млн. евро. В номинално изражение тойг бележи 
намаление приблизително с 13,2 млн. евро спрямо края на февруари. То се дължи главно на регистрираните през март 
погашения. Към края на март вътрешните държавни гаранции са в размер 14,2 млн. евро.  
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Вестник Сега 
 
√ С 35% са се увеличили исканията за събиране на задължения към НАП 
http://www.segabg.com/article.php?id=646697 
С около 35% са се увеличили исканията за събиране на задължения към Националната агенция по приходите (НАП) за 
времето от 2011 до 2012 г. Това съобщи вчера Таня Славова, държавен експерт по приходите в агенцията. По последни 
данни на НАП се увеличават и исканията от съседни държави за задължения на български граждани към техните 
приходни администрации. Най-голям брой идват от Гърция и Румъния, а учудващо за експертите имало и бум от 
Холандия. За да се справи с увеличеното количество информация, НАП започна работа по проект за електронен регистър 
за административно сътрудничество с държавите - членки на ЕС. Информационната система ще проследява и обработва 
публичните задължения на гражданите и бизнеса към други страни в ЕС. Взаимната помощ при събирането ще започне 
да се осъществява ефективно през 2014 г., когато платформата трябва да е готова. 
От НАП оправдаха досегашното бавно обработване на документите с факта, че не са имали специална електронна 
система. Разработваният в момента проект струва 342 000 лв., които идват от оперативна програма "Административен 
капацитет". Системата ще обслужва дейностите на НАП, свързани с данъци и такси, събирани от или за сметка на 
държавата и общините, както и имуществени санкции, глоби, свързани с вземанията, за които може да бъде отправено 
искане за взаимна помощ от други държави към България или от България към други страни от ЕС. Платформата се 
изпълнява от българската софтуерна компания "Мусала Софт". 
 
√ Моделът на НАП за "златния регистър" може да се окаже сбъркан 
http://www.segabg.com/article.php?id=646714 
Министерството на финансите (МФ) е поискало от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да се произнесе дали т. 
нар. "златен стандарт" е дискриминационен. При това положение е сигурно, че и служебният кабинет няма да спази 
срока, който обеща - облекчението за бизнеса да заработи от 1 май. Преди това и правителството на ГЕРБ обещаваше 
цял мандат да стартира регистъра на коректните данъкоплатци, които бързо да си получават ДДС кредита. Това бе и 
една от мерките в антикризисния план от 2010 г. 
Едва през февруари тази година обаче НАП обяви по какви правила ще действа дълго чакания регистър за коректните 
фирми, на които ДДС ще се възстановява в експресни срокове - до 10 дни, и без формалности. Оказа се, че са заложени 
12 критерия, поради което "златните" привилегии ще важат само за едри компании със стабилно финансово положение. 
За включване в почетния списък е необходимо например фирмата да е била на печалба през последните три години, да 
е подала най-малко 4 искания за възстановяване на ДДС за повече от 1.2 млн. лева общо за 1 година и др.  
Бизнесът веднага коментира, че тези изисквания поставят в неравноправно положение по-малките фирми. От НАП вече 
признаха, че едва около 100 дружества покриват високите критерии. Идеята за златния стандарт бе лансирана преди 
няколко години от работодателски организации, но смисълът й бе всички изрядни платци на ДДС да влязат в него. 
Първоначално НАП обяви, че регистърът за отличници ще тръгне на 1 март. После обаче се разбра, че стартът се отлага, 
тъй като се чака одобрението на Брюксел. Привилегированото третиране на определени фирми е вид държавна помощ 
и затова МФ е пратило уведомление до Европейската комисия, а ЕК трябва да каже дали е съгласна, или възразява 
срещу подпомагането. Сега пък се оказва, че МФ се е сетило, че трябва да се допита и до родната Комисия за защита на 
конкуренцията дали не гази правилата на честната конкуренция, като дава привилегии на отбрани фирми. 
КЗК е образувала производство по искане на МФ за становище на 17 април. Не е ясно в какъв срок ще се произнесе 
антимополният орган. Междувременно повечето партии експлоатират идеята за "златния регистър" в своите 
предизборни програми, а от ГЕРБ дори вече са "съкратили" срока за възстановяване на надвзет ДДС на коректния бизнес 
до 7 дни. 
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