Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Вестник Стандарт
√ Искат по-малко документи при данъчни ревизии
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/iskat_pomalko_dokumenti_pri_danachni_revizii-195824.html
Националната агенция по приходите ще намали броя на документите, които фирмите трябва да представят по време на
данъчни ревизии. Всички удостоверения, които се вадят от други държавни органи, ще се изискват по служебен път от
инспекторите на НАП. Това е обещал финансовият министър Петър Чобанов по време на среща с работодателски
организации днес.
Той се е ангажирал и да премахне субективизма при селекцията на фирмите, в които данъчните влизат за проверка.
Занапред ще се използва само автоматичната система за оценка на риска. Така няма определени лица от властта да
тормозят фирми с неясна цел. Представителите на бизнеса са поискали от финансовия министър да улесни системата за
плащане на ДДС.
Данъкът да стане изискуем не когато е начислен, а когато реално е платена сделката, предлагат от Асоциацията на
индустриалния капитал в България. Така ще се намали междуфирмената задлъжнялост, която се генерира в голяма
степен от държавата и общините, които се разплащат навреме по обществени поръчки. Финансист номер 1 е обещал да
анализира проблема и да предприеме действия.
petrichnews.info
√ Искат по-малко документи при данъчни ревизии
http://petrichnews.info/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/petrich-novini/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%80
Националната агенция по приходите ще намали броя на документите, които фирмите трябва да представят по време на
данъчни ревизии. Всички удостоверения, които се вадят от други държавни органи, ще се изискват по служебен път от
инспекторите на НАП. Това е обещал финансовият министър Петър Чобанов по време на среща с работодателски
организации днес.
Той се е ангажирал и да премахне субективизма при селекцията на фирмите, в които данъчните влизат за проверка.
Занапред ще се използва само автоматичната система за оценка на риска. Така няма определени лица от властта да
тормозят фирми с неясна цел. Представителите на бизнеса са поискали от финансовия министър да улесни системата за
плащане на ДДС.
Данъкът да стане изискуем не когато е начислен, а когато реално е платена сделката, предлагат от Асоциацията на
индустриалния капитал в България. Така ще се намали междуфирмената задлъжнялост, която се генерира в голяма
степен от държавата и общините, които се разплащат навреме по обществени поръчки. Финансист номер 1 е обещал да
анализира проблема и да предприеме действия.
vnews.bg
√ НАП обещава по-малко бумащина при ревизии
http://vnews.bg/news/72957
Националната агенция по приходите ще намали броя на документите, които фирмите трябва да представят по
време на данъчни ревизии. Всички удостоверения, които се вадят от други държавни органи, ще се изискват по
служебен път от инспекторите на НАП. Това е обещал финансовият министър Петър Чобанов по време на среща с
работодателски организации днес.
Той се е ангажирал и да премахне субективизма при селекцията на фирмите, в които данъчните влизат за
проверка. Занапред ще се използва само автоматичната система за оценка на риска. Така няма определени лица
от властта да тормозят фирми с неясна цел. Представителите на бизнеса са поискали от финансовия министър да
улесни системата за плащане на ДДС.
Данъкът да стане изискуем не когато е начислен, а когато реално е платена сделката, предлагат от Асоциацията
на индустриалния капитал в България. Така ще се намали междуфирмената задлъжнялост, която се генерира в
голяма степен от държавата и общините, които се разплащат навреме по обществени поръчки. Финансист номер
1 е обещал да анализира проблема и да предприеме действия.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Износът към ЕС расте с ускорени темпове
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/09/2100067_iznosut_kum_es_raste_s_uskoreni_tempove/
Износът на България за Европейския съюз е нараснал с 13.3% през април спрямо същия месец на миналата година. Това
е четвърти пореден месец на ръст на експорта към страните от общността, показват данните на Националният
статистически институт. За ЕС е предназначен около две трети от експорта на България, като основни търговски
партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция.
Общо за първите четири месеца на годината пък износът расте с 13.2% на годишна база, а това е четири пъти по-бърз
темп от увеличението на вноса, което е само с 3.9%. Затова и търговският дефицит на България с ЕС се свива почти два
пъти до 823 млн. лв., след като за четирите месеца на миналата година е бил 1.44 млрд. лв. По отделни стокови групи за
ЕС най-сериозно расте експортът на горива – с 56% до 484 млн. лв. Най-голям по стойност пък е износът на междинни
продукти – на стойност 2.26 млрд. лв. и на машини и оборудване – 1.8 млрд. лв.
Сигналите за икономиката
В друго свое проучване от понеделник националната статистика показа, че през май индустриалното производство
спада – с 2.7% на месечна база и с 6% спрямо май миналата година. Предвид факта, че голяма част от компаниите в
сектора са износители, е интересно дали данните ще се потвърдят и от тези за износа през май. Тогава ще може да се
каже и малко по-уверено дали индустриалното производство пада заради свито търсене на европейските пазари, или
понижението се дължи на други фактори като еднократни корекции или политическата криза в страната.
Според повечето прогнози Еврозоната ще започне да излиза от повторната рецесия в третото или четвъртото
тримесечие на годината и това неминуемо ще даде тласък и на българската икономика.
Не само заради слабия долар
Разбивката на вноса по отделни стокови групи показва, че има спад при горивата и машините. От Министерство на
финансите вече коментираха, че заради по-ниски цени на щатския долар намалява и стойността на внесения в България
суров петрол. Това потиска и приходите в държавния бюджет, но е благоприятно за частния сектор, защото отслабва
натиска върху нискоефективната в енергийно отношение икономика.
Спада обаче и вносът на машини и оборудване, а тази тенденция е тревожна, защото това са инвестиционни стоки и
търсенето за тях е показателно за това дали корпоративният сектор планира да увеличи производствената си база. Все
пак спадът се забавя в сравнение с март, когато той бе по-малко с 10.3%. Сега понижението е със 6.5%, а машините
продължават да държат най-голям дял при вноса от ЕС – 30% (2.82 млрд. лв.). Най-сериозно се увеличава вносът от ЕС на
химични продукти – с 12.7% до 1.55 млрд. лв.
√ Global Corruption Barometer 2013: Няма промяна в усещането за корупция в България
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2013/07/09/2100085_niama_promiana_v_useshtaneto_za_korupciia_v_bulg
ariia/
За последните две години нивото на корумпираност в България не се е променило, смятат 49% от отговорилите на
новото проучване на международната антикорупционна организация Transparency International, публикувано вчера.
Изследването Global Corruption Barometer 2013 г. се базира на интервюта с над 114 хиляди души в 107 държави по цял
свят и има за цел да разбере какъв опит имат те с подкупите и какво смятат за корупцията в главните институции на
държавите им. В България проучването е направено на база на лични интервюта с 1002 души в цялата страна.
Проблем за държавата
Любопитно е усещането на българите за корупцията като цялостен проблем в държавата. Общо 80% от запитаните на
този въпрос отговарят, че подобни порочни практики определено влияят отрицателно на държавата. За 19 на сто
проблемът е по-скоро малък, а за 1% от отговорилите той не съществува изобщо.
Като най-корумпирани (виж графиките) са посочвани съдебната система (86%), здравеопазването (78%) и политическите
партии (76%). За най-непорочни сектори се определят военните (28%), неправителствените организации (37%) и
образователната система (47%).
Политическите партии са най-корумпирани, следвани от полицията и държавните служители според средните
показатели в участвалите в проучването държави. Политическите формации са смятани за най-опорочени и в Нигерия,
Гърция, Мексико и Непал.
Борба с корупцията
Усилията на правителството за борба с корупцията се оценяват като неефективни или много неефективни от общо 56%
от отговорилите. 30 на сто се колебаят в преценката си и казват, че борбата е нито ефективна, нито неефективна. Едва 1%
смятат, че властите в България се противопоставят много ефективно на това явление.
Едва 8% от българите обаче твърдят в проучването, че те или някой в домакинството им са плащали подкуп през
последната година. Най-много пари са дадени за корупционни практики в полицията (17%), следвана от съдебната
система (13%) и здравеопазването (7%).
В световен мащаб средно 31% от запитаните са давали подкуп през изминалите 12 месеца. Разпределението обаче е
малко по-различно от това в България – 24 на сто са плащали на съдебната система, 21% за някакъв вид регистрация и
също толкова за издаване на разрешителни, свързани с имоти.
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Какво може да направят обикновените хора
Българите се разделят почти поравно в мнението си дали обикновените хора могат да направят нещо за борба с
корупцията. 52% изобщо не са съгласни с това твърдение, докато 37% изразяват съгласие, а 12% са убедени, че могат да
направят нещо.
Това, което хората в световен мащаб обаче са склонни да направят за борба срещу корупцията, най-вече е подписване
на петиция (72%), да споделят информация в социалните мрежи (56%), да участват в мирен протест (56%) или да платят
повече пари, за да купят стока или услуга от компания, която не е корумпирана (54%).
72 на сто от запитаните българи изразяват готовност за участие в някои от антикорупционните дейности. Този процент е
сравним с други държави от Източна Европа и арабския свят, но отстъпва значително пред Бангладеш (100%), Германия
(93%) или Гърция (97%). В България най-много хора биха подписали петиция.
Вестник Класа
√ Безработицата намаля и през юни до 10,7%
http://www.klassa.bg/news/Read/article/234618_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%
B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%
B5%D0%B7+%D1%8E%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+10%2C7%25
Равнището на безработица през юни 2013 г. е 10.7% или с 0.3 процентни пункта по-ниско от месец май. В сравнение с
юни 2012 г. стойността му намалява с 0.1 процентни пункта. В бюрата по труда са регистрирани 351 587 безработни. Те
намаляват с 9199 човека спрямо май. В сравнение с юни 2012 г. безработните са с 3238 лица по-малко, като за първи път
от януари 2012 г. насам броят им през месеца е по-нисък от броя на безработните през същия месец на предходната
година, съобщиха от социалното министерство. Делът на младежите до 29 г. от всички регистрирани безработни е 19.6%
и намалява с 0.1 процентни пункта в сравнение с месец май. На работа през юни са постъпили 21 388 безработни. На
първичния пазар са започнали работа 16 572 безработни. Спрямо юни 2012 г. постъпилите на първичния пазар се
увеличават с 884 лица. По програми за заетост на Националния план за действие по заетостта и по схеми на
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” са постъпили на работа 4302 безработни. По насърчителни
мерки от Закона за насърчаване на заетостта са започнали работа 514 безработни.
През юни на първичния пазар в бюрата по труда са заявени 12 984 работни места. В сравнение с юни 2012 г., броят на
местата нараства с 202. Преобладаващата част от местата (8 525) са обявени от частния сектор.
Най-много свободни работни места са заявени основно от сезоннозависимите дейности - от преработващата
промишленост (3375), от търговията (1967), от хотелиерството и ресторантьорството (1 359), от строителството (882),
както и от държавното управление (727), операции с недвижими имоти (640) и др. По програми за заетост са заявени
951 места. През месеца по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” са заявени 143
места, по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” – 79 места, общо по други национални програми –
613 места, по регионални, общински и браншови програми – 48 места и др. По насърчителни мерки от Закона за
насърчаване на заетостта в бюрата по труда са обявени 164 работни места.
Вестник Преса
√ Малкият бизнес видя рекламна акция в социалните мерки на кабинета
http://www.segabg.com/article.php?id=656514
Малките фирми не харесват идеите на кабинета "Орешарски" за увеличаване на минималната работна заплата,
свалянето на цената на тока под команда и разработването на график за разплащане на забавените плащания към
компаниите. Това каза вчера шефката на Националното сдружение на малкия и средния бизнес Елеонора Негулова.
Според нея увеличаването на минималната работна заплата до 340 лв. е неприемливо, тъй като ще доведе до ръст на
безработицата. Негулова пресметна, че за последната година и половина минималната работна заплата се е повишила с
40%. "Аз като работодател ще предпочета да уволня някого, отколкото да плащам безумни осигуровки", заяви Иван
Тошев от сдружението. По думите му мерките на правителството целят пропаганден ефект. "Това не е адекватен отговор
на исканията на хората", добави той.
Тошев разкритикува поредното намаляване на цената на тока и подчерта, че поевтиняването е работа на пазара, а не на
държавата. "Без нова и ясна енергийна стратегия тази мярка е популистка и се търси рекламен ефект", категоричен бе
той. Според бизнеса рязката промяна в посоката на движение без даване на мигач води до катастрофи.
"Притеснителното е, че социалните мерки приличат повече на подкуп, за да се спечели благоразположението на
избирателите и да се омилостивят протестиращите", отбеляза Негулова. И допълни: "Работниците от един фалирал
завод също получиха подкуп под формата на заем от работеща компания".
Фирмите атакуваха и бизнес облекченията, залегнали в плана "Орешарски". Негулова изрази учудване от заявката за
изготвянето на график за ускорено разплащане на държавата към фирмите. Според нея това е безсмислено обещание от
страна на управляващите, тъй като би трябвало да бъде задължение, а не мярка. "Срок от 3 месеца е даден само за
направа на този график. А после може да се окаже, че самите разплащания ще отнемат години. И кои ще са първите
фирми в този график, на какъв принцип ще се избират?", попита тя.
Колегата й Иван Тошев пък се учуди защо пак трябва да се прави преглед на нормативната уредба, за да се види какво
точно пречи на фирмите в общуването им с чиновниците. "Тези административни режими се намаляват от 24 години.
Известни са ни 6 такива прегледа, но нито един от тях не е използван. Защо е нужно поредното "тупане на топката", каза
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той. От сдружението настояват да се ограничи или да се премахне напълно участието на офшорни фирми в
обществените поръчки, да се намалят таксите за бизнеса, които са превърнали институциите в "приходни агенции", и др.
ЧИСТКА
Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия има нов шеф, който ще изпълнява длъжността временно Богдана Ваташка-Анави, която до този момент бе шеф на дирекция "Програми и проекти" в агенцията. Тя сменя
досегашния изпълнителен директор на ведомството Никола Стоянов. Според икономическия министър Драгомир
Стойнев, Стоянов е бил уволнен, защото имало "няколко доклада, които категорично показват, че досегашният директор
не си върши работата както трябва, и на този етап всички малки и средни предприятия в страната не са доволни от това,
което прави агенцията". Самият Стоянов бе назначен в началото на март и изкара на поста си едва 5 месеца, в които се
опита да възстанови диалога с фирмите. Той наследи на поста Марияна Велкова, която се прочу с взетите 11 000 лв. за
участие в проект на Агенцията за малките фирми.
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