Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Нова Телевизия
√ Синдикалист: Орешарски е консервативен финансист
http://novanews.bg/news/view/2013/07/02/53127/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82/
„След Дянков всеки финансов министър може да изглежда симпатичен на публиката и да направи добри неща”. Това
заяви в студиото на „Здравей, България” зам.-президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов.
Според него „Орешарски може да е всякакъв, но той е твърде добър и консервативен финансист. Не ми се струва, че ще
тръгне на някаква авантюра, освен ако не го притиснат”. С тези думи той коментира планираната актуализация в
бюджета за тази година.
„Важно за нас като представители на работадателите е, че няма да се повтори това, което се случи преди четири години
– да не се разплати държавата с бизнеса за изпълнени обществени поръчки. Обещават да не се задържат плащания и
да се разплатят със задържаните такива до края на август”, заяви от своя страна Васил Велев от Асоциацията на
индустриалния капитал в България.
Според икономиста Лъчезар Богданов „актуализация в бюджета се налага, когато се очаква промяна в дефицита или
нарастване на разходите. За други неща не се налага актуализация. Вътрешно между министерствата могат да се местят
пари тук и там и това е правено стотици пъти”, посочи той.
„Недоумявам това предложение, защото до май бюджетът се изпълняваше добре. Освен че има излишък, имаме за
месец май по-голям излишък от миналата година. Общо за петте месеца има излишък, приходите нарастват с над 7%
спрямо миналата година. И в същия този ден да се каже, че са изчезнали 2 млрд. лв. е доста странно”, допълни
икономистът.
Той припомни, че Министерството на финансите до края на юни е трябвало да направи един анализ на изпълнението до
средата на годината. В момента няма никакви видими, публични данни, които да показват, че се налага тази
актуализация.
Вестник Труд
√ Брюксел погна България за невърнат ДДС
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2113055
Европейската комисия (ЕК) започна наказателна процедура срещу България заради откази на данъчните да
възстановяват ДДС на фирми.
За началото на процеса, който може да завърши с осъждане на страната на тежки глоби, съобщи адвокат Михаил
Екимджиев, който подал сигнала до Брюксел. Правозащитникът се е оплакал от името на търговеца на зърно "Куарт"
ООД, на когото данъчните отказали да възстановят ДДС за над 113 000 лв. по 13 фактури. Мотивите им за това са, че
сделките на фирмата с различни доставчици реално не са извършени.
Данъчните обосновават липсата на сделка с различни нередовности при доставчиците, например, че нямат складова
база или нямат сключени договори с достатъчно работници. "Имаме десетки жалби за това, че българските данъчни
власти произволно отказват възстановяване на данъчен кредит, приемайки доставките за нереални или
неосъществени", твърди Екимджиев.
Той обясни, че според европейското законодателство връщането на ДДС може да бъде отказано само ако се докаже
недобросъвестност на получателя на доставката. "А у нас се отказва за някакви нарушения по веригата, включително от
преки и непреки доставчици", каза адвокатът.
"Това е все едно да си поръчаш нещо от магазин, да си регистриран по ДДС и после да не ти го възстановят, защото
шофьорът на камиончето, с което са ти го доставили, няма трудов договор", обясни адвокатът.
По думите му има абсурдни случаи, когато фирмата има доказателства за сделката - товарителници от пристанища, и се
отказва връщане на ДДС, защото камионът, взел стоката от порта, нямал винетка.
"Проблемът с непризнаването на доставките е често срещан. Обикновено нарушения се откриват не при доставчиците, а
при техните поддоставчици. Проблемът е, че последният купувач по веригата няма отношения с тях и не може да ги
проверява и контролира - заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. - Подобни
процедури са една от ползите от еврочленството на България и подобряват бизнес средата у нас".
За широкото разпространение на проблема потвърди и изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов. "Имаме
доста случаи, при които на наши членове беше отказано възстановяване на ДДС без никакво основание, включително и
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заради безпричинно непризнаване на доставките. За съжаление практиката у нас е да се възстановява ДДС на фирми,
близки до правителството. Многократно сме поставяли този проблем пред НАП", каза Иванов.
Освен че наказателната процедура може да преобърне практиката на данъчните, тя може да доведе и до пререшаване
на всички загубени дела на бизнеса за възстановяване на ДДС на подобни основания.
Ако България не се поправи и бъде осъдена в Съда на ЕС в Люксембург, решението на европейските магистрати е
основание за възобновяване на делата на фирмите, които след 2007 г. са загубили битката за ДДС с данъчните с мотив,
че сделките им не са реални. Нещо повече - тези компании могат да съдят за обезщетение българските съдилища, които
не са приложили правото на ЕС и са ощетили добросъвестни бизнесмени.
"Мотивът, с който възстановяването на ДДС е отказано, защото "не е установена кадровата и техническата обезпеченост
на доставчиците", е стандартен и това дали действията им са правомерни или не, зависи от това какви конкретни
доказателства имат по конкретния случай", коментира данъчен, пожелал анонимност. Именно нередовните доставчици
обаче са в основата на ДДС измамите. "Трябва да се създаде публична информационна система, чрез която фирмите да
проверяват дали доставчиците им са изрядни", смятат данъчни.
До приключването на броя от Министерството на финансите не коментираха наказателната процедура.
Вестник Стандарт
√ Налог за офшорките ще удари и сделките
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-07-02&article=456578
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Идеята за облагане на офшорните сделки не е нова. Тя трябва да се обсъди много внимателно, защото някои фирми,
основно от бившите съветски републики, доставят на българските си контрагенти суровини чрез офшорни зони. Много
често така се доставят метали за български фирми. Ние не можем да влияем на тази практика на нашите контрагенти и
ако тези доставки се обложат с 10%, суровината ще се оскъпи и в много случаи цената ще бъде неприемлива. В същото
време има случаи, в които е много явно защо се прибягва до офшорна сделка, например консултантски услуги,
извършвани от фирми без никакъв капацитет. Тези два случая трябва да се разграничават, да е ясно кога сделките са
реални и кога не.
money.bg
√ Манолов: След Дянков всеки финансов министър изглежда симпатичен
http://money.bg/news/id_82239542/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B5
%D0%B4_%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B8
%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80_
%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%
D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_
„След Дянков всеки финансов министър може да изглежда симпатичен на публиката и да направи добри неща". Това
заяви в ефира на Нова телевизия зам.-президентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов.
Според него „Орешарски може да е всякакъв, но той е твърде добър и консервативен финансист. Не ми се струва, че ще
тръгне на някаква авантюра, освен ако не го притиснат". С тези думи той коментира планираната актуализация в
бюджета за тази година.
„Важно за нас като представители на работодателите е, че няма да се повтори това, което се случи преди 4 години - да
не се разплати държавата с бизнеса за изпълнени обществени поръчки. Обещават да не се задържат плащания и да се
разплати със задържаните такива до края на август", заяви от своя страна Васил Велев от Асоциацията на индустриалния
капитал в България.
Според икономистът Лъчезар Богданов „актуализация в бюджета се налага, когато се очаква промяна в дефицита или
нарастване на разходите. За други неща не се налага актуализация. Вътрешно, между министерствата могат да се местят
пари тук и там, и това е правено стотици пъти", посочи той.
„Недоумявам за това предложение, защото до май бюджета се изпълняваше добре. Освен че има излишък, имаме за
месец май по-голям излишък от миналата година. Общо за петте месеца има излишък, приходите нарастват с над 7%
спрямо миналата година. И в същия този ден да се каже, че са изчезнали 2 млрд. лв. е доста странно", допълни
икономистът.
Той припомни, че Министерството на финансите до края на юни е трябвало да направи един анализ на изпълнението до
средата на годината. В момента няма никакви видими, публични данни, които да показват, че се налага тази
актуализация.
frognews.bg
√ Икономисти: Актуализацията на бюджета сега е странен ход
http://frognews.bg/news_56036/Ikonomisti_Aktualizatsiiata_na_biudjeta_sega_e_stranen_hod/
Изведнъж да се каже, че липсват два милиарда е доста странно. Или има опит да се демонстрира тежко наследство, или
правителството се готви да прави нови, сериозни харчове, смятат анализатори.
Актуализацията на бюджета е сериозно усилие и трябват сериозни основания за това, но идеята не ни изненадва, каза
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по НТВ Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в коментар на темата за актуализацията на бюджета.
След Дянков всеки финансов министър може да изглежда симпатичен на публиката, добави Димитър Манолов от КТ
Подкрепа. Според него Орешарски бил твърде добър, при това консервативен финансист и едва ли щял да прави
авантюри.
Вътрешно между министерствата може да се местят пари, но до май бюджетът се изпълнява добре, има излишък,
приходите нарастват в сравнение с миналата година, каза Лъчезар Богданов. Изведнъж да се каже, че липсват два
милиарда е доста странно, твърди той. Според него няма видими, публични данни, че се налага тази актуализация. Или
има опит да се демонстрира тежко наследство, или правителството се готви да прави нови, сериозни харчове,
предположи икономистът. Ако има информация за нещо, което ние не знаем, нека министърът да го каже, настоя
Богданов.
Правят се заявки за харчове, с които правителството да се хареса на определени групи, съгласи се Манолов. Според
Богданов да се каже, че два милиарда липсват е опасно, така започнала и кризата в Гърция. Той допусна, че вероятно ще
се трупа нов дълг.
novini.bg
√ Икономист: Правителството иска да увеличи разходите
http://www.novini.bg/news/144820-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5.html
За да се актуализира бюджета трябва да има сериозна причина. Това е много сериозна стъпка, смята Васив Велев от
Асоциацията на индустриалния капитал.
По думите на Димитър Манолов от КТ "Подкрепа" който и да е министър на финансите след Дянков, ще е по-добре.
Орешарски е твърде добър финансист, а и консервативен финансист, така че не можем да очакваме авантюри, каза
Манолов в сутрешния блок на Нова телевизия в отговор на въпроса необходима ли е актуализацията на бюджета.
Ако министърът на икономиката знае нещо, което ние не знаем, нека да го каже, защото няма причина за актуализация
на бюджета, смята икономистът Лъчезар Богданов. По думите му няма данни за проблеми в бюджета и решението за
актуализацията изглежда политическо и свързано с намеренията на правителството да увеличава разходите.
blitz.bg
√ Синдикалисти: Орешарски е добър финансист, макар и консервативен
http://www.blitz.bg/news/article/208618
Колкото и да е рисковано, направиха се заявки за реални плащания, които до сега не бяха предприемани.
Орешарски може да бъде критикуван за какво ли не, но е твърде добър финансист, при това консервативен
финансист, така че не ми се вярва да може да бъде подведен относно корекциите в бюджета. Това заяви пред
Нова телевизия Димитър Манолов от КТ „Подкрепа“. В студиото бе дискутирана темата „Нужна ли е
актуализация на бюджета“.
На друго становище бе икономистът Лъчезар Богданов: „Нека не забравяме – актуализация на бюджета се прави, когато
се очаква нарастване на дефицита или на разходите. Вътре в министерствата могат да се местят паричките и това е
правено стотици пъти. Аз се обявявам против актуализацията на бюджета. Няма никакви видими публични данни, че се
налага тази актуализация“.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал подкрепи идеята за корекции в бюджета. „За нас тази идея не е
изненада. Но за да се приспи към актуализация на бюджета, трябва да има много сериозни причини. Важното за нас е,
като представители на бизнеса, че няма да се повтори това, което се случи преди 4 години – че няма да се разплати
държавата с бизнеса заради обществени поръчки“.
„Сама по себе си актуализацията на бюджета не е нещо лошо. Но сигналите, които дойдоха от страна на премиера, бяха
– в България има криза, нещо в бюджета липсва. Въпросът е откъде могат да се вземат средства. Очевидно от резерва
това няма да стане. И нещата отиват към нов дълг, нови заеми“, каза Лъчезар Богданов.
cross.bg
√ Икономист: Няма данни, че се налага актуализация на бюджета
http://www.cross.bg/byudzheta-aktyalizatziya-strana-1366205.html#axzz2XryJztQM
За нас идеята за корекции в бюджета не е изненада. За да се актуализира бюджетът, трябва да има сериозна причина.
Това е много сериозна стъпка, коментира пред Нова телевизия Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
Сама по себе си актуализацията на бюджета не е нещо лошо. Но сигналите, които дойдоха от страна на премиера, бяха в България има криза, нещо в бюджета липсва. Въпросът е откъде могат да се вземат средства. Очевидно от резерва
това няма да стане. И нещата отиват към нов дълг, нови заеми, каза от своя страна икономистът Лъчезар Богданов.
Нека не забравяме - актуализация на бюджета се прави, когато се очаква нарастване на дефицита или на разходите.
Вътре в министерствата могат да се местят паричките и това е правено стотици пъти. Аз се обявявам против
актуализацията на бюджета. Няма никакви видими публични данни, че се налага тази актуализация, каза още той.
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По думите на Димитър Манолов от КТ "Подкрепа" колкото и да е рисковано, са били направени заявки за реални
плащания, които досега не са били предприемани.
Орешарски може да бъде критикуван за какво ли не, но е твърде добър финансист, при това консервативен финансист,
така че не ми се вярва да може да бъде подведен относно корекциите в бюджета, добави Манолов.
vestnikstroitel.bg
√ Ремонтът на бюджета изненада икономисти и експерти
http://fakti.bg/biznes/70682-remontat-na-budjeta-iznenada-ikonomisti-i-eksperti
Обявеният от финансовия министър Петър Чобанов предстоящ ремонт на бюджета на страната предизвика изненада в
икономисти и експерти, особено на фона на излезлите часове по-рано положителни данни за фискалния резерв,
показващи липса на „дупка” и наличие на излишък. Такава позиция изрази Георги Ангелов - старши икономист в
„Отворено общество” в ефира на bTV.
Според него попълването на обявения от Чобанов недостиг с емитиране на нов дълг е решение с лоши последствия за
икономиката и е начин кабинетът да си финансира още няколко месеца живот.
Експертът от „Отворено общество” изрази учудване как е възможно да се появи въпросната „дупка” от 2 млрд. лв.,
съобщена от министъра, при положение, че за май има излишък. Според него социалният пакет, който кабинетът на
Пламен Орешарски гласува няма как да повлияе, защото първо не е в сила все още и второ – той се изчислява с
преразпределяне на средства, а не с нови разходи.
Георги Ангелов изрази опасенията, че ако се емитира нов държавен дълг се тръгва по спиралата на спад във външните
инвестиции и изпращане на лоши сигнали към европейските пазари, заради вътрешната несигурност в страната.
„Откакто се видя, че България няма да има стабилно правителство дългосрочните лихви и рисковата премия се
повишават и това е още от първия ден след изборите”, посочи той.
Ангелов беше категоричен, че нов дълг ще доведе до икономическа нестабилност, заради по-високите разходи за лихви,
плащания по главницата и оттам – рисковата премия на страната. „Миналата година Орешарски каза, че бюджетът е
подценен и ако се засилят дейностите на митниците и на НАП ще има още повече излишък. Излиза, че трябва да има с 1
млрд повече, а те казват, че има 1 млрд. дупка”, посочи несъответствието с предизборната позицията на партията
мандатоносител Георги Ангелов.
Икономистът от БАН проф. Иван Ангелов изрази по-различна позиция, но подкрепи виждането , че не бива да се взима
нов кредит. Според него наистина ремонта на бюджета е изненада, а „смутните времена” в момента са довели до пониска събираемост на данъците, което отваря въпросният недостиг. „ В сегашния бюджет събираемостта на данъците и
потребностите са около 18.4 млн. лв. и те очакват при несигурност данъкоплатците да закъсняват данъците си.
Управляващите планират да активизират икономическата и социалната политика с по-сериозен пакет от социални
мерки, а сегашният е само стъпка в правилната посока”, смята икономистът.
Експертите влязоха в спор за това има ли полза правителството да повиши събираемостта на данъците. Според Георги
Ангелов кабинетът предпочита да пусне нов дълг, защото е по-лесно и не е вярно, че заради протестите хората не си
плащат данъците. „Служебният кабинет показа, че приходи могат да се събират и доведе бюджета до излишък”,
коментира Ангелов.
Проф. Ангелов, добави, че в писмото, което е изпратил до премиера Пламен Орешарски посочва идеи откъде да се
вземат ресурси за попълване на недостига. „Драконовски мерки за събираемост на вземания, например контрабандата.
Препоръчвам му още съкращаване в администрацията.” Експертът от „Отворено общество” припомни, че справянето с
контрабандата и пълненото на бюджета с пари е било от първите предизборни обещание на БСП.
„След Дянков всеки финансов министър може да изглежда симпатичен на публиката и да направи добри неща”. Това
заяви в студиото на „Здравей, България” по Нова телевизиязам.-президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов.
Според него „Орешарски може да е всякакъв, но той е твърде добър и консервативен финансист. Не ми се струва, че ще
тръгне на някаква авантюра, освен ако не го притиснат”. С тези думи той коментира планираната актуализация в
бюджета за тази година.
„Важно за нас като представители на работадателите е, че няма да се повтори това, което се случи преди 4 години – да
не се разплати държавата с бизнеса за изпълнени обществени поръчки. Обещават да не се задържат плащания и да се
разплати със задържаните такива до края на август”, заяви от своя страна Васил Велев от Асоциацията на индустриалния
капитал в България.
Според икономистът Лъчезар Богданов „актуализация в бюджета се налага, когато се очаква промяна в дефицита или
нарастване на разходите. За други неща не се налага актуализация. Вътрешно, между министерствата могат да се местят
пари тук и там, и това е правено стотици пъти”, посочи той.
„Недоумявам за това предложение, защото до май бюджета се изпълняваше добре. Освен че има излишък, имаме за
месец май по-голям излишък от миналата година. Общо за петте месеца има излишък, приходите нарастват с над 7%
спрямо миналата година. И в същия този ден да се каже, че са изчезнали 2 млрд. лв. е доста странно”, допълни
икономистът.
Той припомни, че Министерството на финансите до края на юни е трябвало да направи един анализ на изпълнението до
средата на годината. В момента няма никакви видими, публични данни, които да показват, че се налага тази
актуализация.
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pik.bg
√ Икономист: Правителството иска да увеличи разходите
http://pik.bg/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-news83853.html
За да се актуализира бюджетът, трябва да има сериозна причина. Това е много сериозна стъпка, каза Васил Велев от
Асоциацията на индустриалния капитал в България в ефира на Нова телевизия. По думите на Димитър Манолов от КТ
"Подкрепа", който и да е министър на финансите след Симеон Дянков, ще е по-добре.
Орешарски е твърде добър финансист, а и консервативен финансист, така че не можем да очакваме авантюри, каза
Манолов в отговор на въпроа необходима ли е актуализацията на бюджета, която вчера правителството обяви, че ще
извърши.
Ако министърът на финансите знае нещо, което ние не знаем, нека да го каже, защото няма причина за актуализация на
бюджета, коментира от своя страна икономистът Лъчезар Богданов. По думите му няма данни за проблеми в бюджета и
решението за актуализацията изглежда политическо и свързано с намеренията на правителството да увеличава
разходите.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Бюджет на спешен ремонт
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/01/2094548_bjudjet_na_speshen_remont/
В деня, в който Министерство на финансите обяви данните за изпълнението на бюджета и се видя, че към май той е на
излишък, премиерът Пламен Орешарски обяви, че правителството ще предложи актуализация. "Дупката в бюджета е
между един и два милиарда лева", заяви министър-председателят в интервю за "Нова телевизия".
Седмица по-рано пък финансовият министър Петър Чобанов все още твърдеше, че правителството ще опита да изпълни
бюджета, без да се налага неговата промяна. Сега като причини се посочват очаквано неизпълнение на приходите и
натиск за допълнителни разходи. Управляващите обаче така и не представиха разчет по кои точно пера постъпленията
се очаква да са по-малко, нито с колко. За сметка на това стана ясно, че се налагат допълнителни разходи, които са
наложителни, но не са били планирани при съставянето на бюджета от ГЕРБ.
Финансовият министър направи уговорка, че подготовката на актуализацията е в начален етап и засега не може да
посочи конкретни параметри. Но успокои, че минусът няма да надхвърли допустимата граница от 3% спрямо БВП, която
е в сила за държавите от Европейския съюз.
В същото време данните за изпълнението на бюджета към май показват, че той е плюс от 45.5 млн. лв. (0.1% от
прогнозния БВП) при 67.4 млн. лв. (0.1% от БВП) за същия период на миналата година. Фискалният резерв е 5.8 млрд. лв.
Аргументите
"Прогнозата за икономическия растеж, заложена при съставянето на бюджета, няма да се изпълни и брутният вътрешен
продукт вече се очаква да е с 1.5 млрд. лв. по-малък. Това означава също, че и приходната част на бюджета няма да се
изпълни", обясни финансовият министър Петър Чобанов.
Очакванията на кабинета са да се съберат с около 1.1 млрд. лв. по-малко приходи. Ако прогнозата се сбъдне,
планираният дефицит от 1.1 млрд. лв. (1.3% от БВП) на практика ще се удвои. Чобанов обясни че държавата първо ще
търси възможности за оптимизиране на разходите, но по всяка вероятност ще се допусне по-голям дефицит от сега
заложения.
Чобанов не даде и конкретна разбивка по кои приходни пера очаква да има неизпълнение. Той даде за пример
изоставането в събираемостта на приходи от акцизи и ДДС от внос. Причините са както по-неблагоприятното развитие
на икономиката и по-слабият внос, както и курсът на долара, който е по-нисък спрямо еврото.
"Вече беше въведено ограничаване на разходите на министерствата с 5%. Тази икономия е същата като някогашното
правило за задържане на 10% от планираните разходи и отразява опитите ни да оптимизираме разходната част на
бюджета", обясни финансовият министър. Той заяви, че още от управлението на ГЕРБ и на служебното правителство
различни министерства са поискали да им се отпуснат допълнителни средства, като всички заявки надхвърлят 900 млн.
лв. Тези искания получават отказ. Част от тях според министъра обаче са основателни, а не са били заложени в сега
действащия бюджет заради недобро планиране. Затова от финансовото министерство очакват след актуализацията
бюджетният дефицит да се увеличи.
Експерт по публични финанси пък коментира че е възможно приходите да не се изпълнят с по-малко - около 800 млн.
лв., но заради извънредните разходи, които правителството на ГЕРБ одобри на последните си заседания, резервите на
новото правителство да реагира вече са изчерпани.
"Предвидените в закона за бюджета за 2013 г. приходи се очаква да нараснат с около 6.2%, докато събраните
постъпления за първите пет месеца на годината се увеличават със 7% в сравнение със същия период на предходната
година. Планиран е ръст на разходите от 6.1%, докато за първите пет месеца са похарчени със 7.4% повече средства. С
други думи проблемът очевидно е, че се харчи прекалено много", е мнението на Калоян Стайков от Института за пазарна
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икономика.
Въпрос на дълг
От думите на министър Чобанов стана ясно още, че правителството ще запази записаният в закона таван на дълга от 14.6
млрд. лв. В същото време най-вероятно ще се увеличи лимита за новоемитирани ДЦК. Това ще позволи на държавата да
предложи на вътрешния пазар с 600 млн. лв. повече от сега действащия лимит за новоемитиран дълг през 2013 г. (виж
графиката).
"Споменават се само общи намерения, но не и параметри на подготвяната актуализация. Промяната може да е само по
отношение на дефицита, или само да актуализира допустимия размер на дълга. Не става ясно обаче дали това ще е
заради по-големи разходи, или заради спад на приходите. Аз продължавам да смятам, че бюджетът, който бе приет в
края на миналата година, е все още изпълним
при сегашното състояние на икономиката", заяви Владислав Горанов, който бе заместник-министър на финансите в
правителството на ГЕРБ.
√ Отказаният ДДС стигна до Брюксел
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/01/2094541_otkazaniiat_dds_stigna_do_brjuksel/
Европейската комисия е започнала наказателна процедура срещу България заради практиката на българските власти при
връщане на данъчен кредит по ДДС. Мярката е задействана след конкретна жалба. Тя е подадена до Брюксел от фирма
"Курат", която е търговец на зърно, подправки и семена и е заради отказан данъчен кредит за почти 52.2 хил. лв. по осем
фактури с аргумента, че те не отговарят на реално извършени доставки.
От кореспонденция между адвокатите на дружеството (Михаил Екимджиев, Катина Бончева и Гинка Черничерска) и
Генерална дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз" се разбира, че заради жалбата на "Курат" на 20 юни ЕК е
решила да открие процедура срещу България заради нарушение на Договора за функциониране на ЕС.
Конкретният случай
С ревизионен акт, издаден през 2010 г. от Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП)
– Русе, на дружеството е отказано да бъде признато право на данъчен кредит по тринадесет фактури, издадени от
различни фирми. Общият размер на отказаното ДДС е 113.6 хил. лв. Причините, изтъкнати от ревизиращия екип, са
различни. За част от фирмите се твърди, че не е установена кадрова и техническа обезпеченост на доставчици и
поддоставчици по веригата. Например липсвали трудови договори между доставчиците на "Курат" и техните работници
и служители; платежни документи за превоз на стоки между доставчиците на дружеството и техните предходни
доставчици или трети лица; договори за охрана между доставчиците на "Курат" и трети лица.
За друга част – че са свързани с "Курат" фирми или пък че единият от доставчиците няма регистриран склад за
съхранение на зърно и съответно не може да осъществява доставка. Дружеството обжалва ревизионния акт на
данъчните в Административен съд – Варна. Съдът отменя част от акта – с която е отказан данъчен кредит по доставката,
осъществена от "Перум трейдинг" за която данъчните твърдят, че е свързана с "Курат". Решението на съда е обжалвано и
на по-горна инстанция.
ВАС също отменя частично ревизионния акт. Така остава непризнат данъчен кредит по осем фактури на стойност малко
над 52.2 хил. лв. Според съда фактурите не отразяват реални доставки, тъй като нямало доказателства за
транспортиране и предаване на доставените с тях слънчоглед и кориандър. "ВАС приема, че реални са само доставките,
за които е доказано, че жалбоподателят е реализирал последващи сделки за същото или по-малко количество стока", се
посочва в жалбата на "Курат". Така според адвокатите на дружеството съдът на практика установява непредвидено в
националния закон изискване за реалност на доставката за целите на облагането с ДДС. Според тях ВАС е неглижирал
задълженията си както за съобразяване с правото на ЕС, така и за отправяне на запитване до Съда на ЕС.
Решението на Брюксел
От кореспонденцията между ЕК и адвокатите на дружеството става ясно още, че въпросът вече е бил поставян на
вниманието на Брюксел. Процедурата, която започва комисията срещу България, няма да реши конкретния спор между
НАП и "Курат". Но пък ще задължи българските власти да променят своята административна практика. Така с един
конкретен казус може да се реши проблемът на много фирми, на които данъчните отказват да възстановят ДДС по
сходни причини.
√ Безработицата през май расте на годишна база
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/01/2094492_bezraboticata_prez_mai_raste_na_godishna_baza/
Безработицата през май достигна 12.7%. На месечна база това е сериозен спад от почти цял процентен пункт, показват
сезонно неизгладените данни на Евростат за ЕС. Това обаче е нормално с настъпването на летния сезон, когато започват
да се отварят работни места в курортите. Обикновено сезонът започва в средата на май, но служителите се наемат
малко преди това.
В сравнение с година по-рано обаче има влошаване на пазара на труда. През миналия май безработицата е била с почти
половин процентен пункт под сегашната - 12.3%. Въпреки наближаването на най-силните месеци от гледна точка на
работни места данните сочат, че пазарът на труда все още не показва особени сигнали за възстановяване. Обикновено
заетостта реагира последна на положителните сигнали в икономиката и вероятно очакванията на българския
туристически бизнес за по-силен сезон тази година не са довели до откриване на повече работни места спрямо лятото на
2012 г.
Посока нагоре
Въпреки че с настъпването на лятото безработицата стандартно намалява, данните за по-дълъг период продължават да
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показват по-скоро тренд нагоре (виж. графиката). Ако погледнем сезонно изгладените данни на европейската
статистическа служба, от началото на годината показателят мърда минимално и се движи между 12.7 и 12.9%.

В началото на годината пък данните на Националния статистически институт (НСИ) достигнаха рекордно високи
стойности от 13.8% за първото тримесечие на годината, каквито не са били достигани от десетина години насам.
Но и добри сигнали
Все пак за първи път от края на предкризисната 2008 г. насам в началото на тази година заетостта започна да расте.
Работещите се увеличиха с около 2 хил. души през първото тримесечие спрямо периода януари - март на 2012 г. Това
обаче е сериозно подобрение в сравнение с предходните няколко тримесечия, когато броят на загубените работни
места не спадаше под 20 хиляди.
Според анализаторите на пръв поглед парадоксалното увеличение и на безработицата, и на заетостта може да се
наблюдава, когато в пазара на труда се е включила част от така наречените обезсърчени безработни. Тази картина се
потвърди и от данните на националната статистика за броя обезкуражени лица, които намаляха с около 11 хил. души на
годишна база през първото тримесечие на годината. Притеснителен обаче е показателят за дългосрочно безработните
(над 1 година), които в началото на годината продължиха да са над половината от всички хора, които търсят заетост.
В сравнение с Европа
Сезонно изгладените данни за безработицата в Европа също отбелязват увеличение през май спрямо същия месец на
предходната година. В еврозоната ръстът е от 11.3% до 12.1%. Делът на хората, които търсят заетост в цялата общност,
пък е нараснал с половин процентен пункт до 10.9%. Най-ниски са стойностите на показателя в Австрия (4.7%) и
Германия (5.3%), а най-високи продължават да са те в Гърция и Испания - над 26%. Най-много е спаднал процентът
безработни в трите балтийски републики - с около 2-3 пункта.
Във всички 27 държави в ЕС (от 1 юли 28 с Хърватия) общо 26.4 млн. души нямат работа, от които 19.2 млн. - само във
валутния съюз. На годишна база броят на хората, търсещи заетост, както в еврозоната, така и в цялата общност, се е
увеличил с 1.3 млн. души.
Вестник Стандарт
√ По-малко срещи на бизнеса с данъчните
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/pomalko_sreshti_na_biznesa_s_danachnite-194710.html
Бизнесът ще има по-малко срещи с данъчните. Това ще стане с намаляване на изискваните документи при ревизии,
както и с повече електронни услуги от страна на Националната агенция за приходи. Това са част от мерките за
оптимизиране на работата на приходните агенции и за подобряване на събираемостта на приходите в бюджета, които
бяха представени от министъра на финансите Петър Чобанов.
Мерките са групирани в три основни раздела, които засягат намаляване на административната тежест, решаване на
проблемите, свързани с единната сметка, чрез която бизнесът се издължава на хазната, и повишаване на събираемостта
на бюджетните приходи. По отношение на единната сметка вероятно на бизнеса ще се даде възможност да посочва кое
задължение се погасява с предимство.
Сред мерките влизат и създаването на нова електронна услуга на НАП (в срок до 31 август), която автоматично ще
предоставя информация на лицата за настъпилите промени в техните данъчноосигурителни сметки. Така гражданите и
фирмите лесно ще могат да следят какво са платили и какви задължения имат. Предвижда се също така НАП и Агенция
"Митници" да започнат да обменят документи по електронен път с бизнеса в процедурите по деклариране, издаване и
връчване на документи. В срок до края на годината пък ще бъде създадена възможност (чрез законови промени) на
държавните органи да проверяват в регистрите на НАП за наличие или липса на публични задължения на бизнеса и
гражданите. Това ще спести издаването на 1 млн. удостоверения годишно.
Предвиждат се и интензивни проверки в сектори на икономиката, където има риск за укриване на налози, стана ясно от
думите на Петър Чобанов. Освен всичко това невърнатото ДДС ще влезе в поименен регистър, който ще бъде отделен за
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всяка териториална дирекция на НАП. Ще бъде създаден и обобщен регистър на ниво Централно управление за
невъзстановеното ДДС, като там ще бъдат вписани и причините за забавяне на плащанията от страна на държавата.
Невърнатото ДДС към момента е 315 млн. лв., добави Петър Чобанов.
economynews.bg
√ Бизнес климатът през юни
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BD%D0%B8-news46595.html
През юни 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта спрямо равнището си от предходния
месец поради по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, по
данни на НСИ. Единствено в промишлеността стопанската конюнктура бележи известно подобрение.
Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 2.0 пункта в сравнение с май, което
се дължи на по-оптимистичните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Анкетата
регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки както от страната, така и от чужбина,
което обаче не е съпроводено с очаквания за увеличение на дейността на предприятията през следващите три месеца.
Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното
търсене от страната, посочени съответно от 56.5 и 46.3% от промишлените предприемачи.
Относно продажните цени в бранша очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три
месеца.
Строителство. През юни съставният показател „бизнес климат в строителството” намалява с 1.0 пункта поради поумерените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест
месеца. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, но
прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани.
Несигурната икономическа среда остава основният фактор, затрудняващ в най-голяма степен дейността на
предприятията, следван от финансовите проблеми, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.
По отношение на продажните цени по-голямата част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през
следващите три месеца.
Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” спада с 5.3 пункта спрямо
предходния месец, което се дължи на изместване на очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на
фирмите през следващите шест месеца от „по-добро” към запазване на „същото”. Относно обема на продажбите и
поръчките към доставчиците през следващите три месеца прогнозите им са по-резервирани.
Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в сектора, продължава да бъде несигурната икономическа среда, чието
негативно влияние нараства с 12.7 пункта. На заден план остават трудностите, свързани с недостатъчното търсене и
конкуренцията в бранша.
Относно продажните цени търговците на дребно не предвиждат увеличение през следващите три месеца.
Услуги. През юни съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се понижава с 1.2 пункта в сравнение с
май поради влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно и
мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги са по-резервирани.
Несигурната икономическа среда остава основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса. На второ и трето място
са „конкуренцията в бранша” и „недостатъчното търсене”, като в сравнение с предходния месец се забелязва засилване
на отрицателното им влияние.
По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на преобладаващата част от мениджърите са те да
останат без промяна през следващите три месеца.
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