Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Вестник Стандарт
√ Плевнелиев се допита до бизнеса за бюджета
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/plevneliev_se_dopita_do_biznesa_za_byudzheta-198919.html
Президентът Росен Плевнелиев се срещна с официално представените работодателски организации, за да си свери с тях
часовника за актуализирания от парламента бюджет.
На "Дондуков" 2 за разговора с държавния глава дойдоха председателят на Българската търговско-промишлена палата
Цветан Симеонов, изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев, председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и главният изпълнителен директор на Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в България Евгений Иванов.
Държавният глава се запозна с позициите на работодателите по одобрените от парламента промени в Закона за
държавния бюджет за 2013 г. Представителите на бизнеса нямат единни виждания по отношение на гласуваните днес
изменения и допълнения в най-важния закон на страната. Част от работодателите считат, че е необходимо да започне и
дебатът по бюджетната рамка за следващата година, за да бъдат осигурени предвидими условия за развитие на бизнеса
и за стимулиране на инвестициите.
Плевнелиев и представителите на най-големите работодателски организации обмениха мнения по икономическата и
политическата ситуация в страната, както и по одобрената от Народното събрание актуализация на Закона за държавния
бюджет за 2013 година, съобщиха от прессекретариата на президента.
Представителите на работодателите подкрепиха принципната позиция на президента Росен Плевнелиев за
необходимостта от диалог за постигането на консенсус по основните задачи пред нацията и за преодоляването на
текущата социална и политическа криза.
Пред държавния глава работодателите изразиха загриженост за краткосрочните перспективи пред българската
икономика. Бизнесът акцентира върху потребността от ускоряване на част от водещите реформи, включително по
отношение на мерките за намаляване на административния натиск върху фирмите. Беше подчертана също така
необходимостта от продължаване на усилията за подобряване на средата за бизнеса и за насърчаване на вътрешните
инвестиции, които са допълнителен стимул за ръст на икономиката.
Държавният глава и водещите работодателски организации ще продължат редовния си диалог, стана ясно още по време
на срещата на „Дондуков" 2.
vesti.bg
√ Президент и омбудсман: Още по-тежки протести наесен
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5969491
Президентът Росен Плевнелиев и националният омбудсман Константин Пенчев предупредиха, че съществува реална
опасност, ако на исканията на гражданите не бъде отговорено по никакъв начин, страната да бъде изправена пред още
по-тежка протестна вълна още от началото на есента.
Двамата са обсъдили днес актуалната политическа ситуация в страната и възможностите за преодоляване на кризата,
съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Плевнелиев и Пенчев са споделили позицията, че трябва да се намери възможност за диалог и да се определят няколко
приоритетни за нацията теми, по които е необходимо да бъде постигнато политическо съгласие.
Президентът и омбудсманът са се обединили около разбирането, че протестите в страната имат общ корен и това е
дефицитът на справедливост.
Омбудсманът е подкрепил идеята на държавния глава да бъдат организирани три дебата по въпросите на пазарната
икономика, медийната среда и системата на правораздаване, като е приел поканата на президента да участва в
дискусиите.
Константин Пенчев заяви миналата седмица, че е готов да бъде посредник за диалог, но само ако бъде признат и от
двете страни.
"Институциите не признават, че има протест. Дали са мнозинство, или не - не знам. Това са български граждани,
които 42 дни протестират и това не е нормално. Обясненията, че и в Гърция е така, и в Испания е така, навсякъде е
така, в България не е било така. Аз съм на 61 години такова нещо не съм видял", подчерта тогава Пенчев.
Президентът Росен Плевнелиев се е срещнал днес и с председателя на Българската търговско-промишлена палата
Цветан Симеонов, изпълнителния председател на Българската стопанска камара Божидар Данев, председателя на
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и главния изпълнителен директор на Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в България Евгений Иванов, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
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Президентът и представителите на най-големите работодателски организации са обменили мнения по икономическата
и политическата ситуация в страната, както и по одобрената от Народното събрание актуализация на Закона за
държавния бюджет за 2013 г.
Представителите на работодателите са подкрепили принципната позиция на президента Росен Плевнелиев за
необходимостта от диалог за постигането на консенсус по основните задачи пред нацията и за преодоляването на
текущата социална и политическа криза.
Пред държавния глава работодателите са изразили загриженост за краткосрочните перспективи пред българската
икономика. Бизнесът е акцентирал върху потребността от ускоряване на част от водещите реформи, включително по
отношение на мерките за намаляване на административния натиск върху фирмите.
Била е подчертана също така необходимостта от продължаване на усилията за подобряване на средата за бизнеса и за
насърчаване на вътрешните инвестиции, които са допълнителен стимул за ръст на икономиката.
Държавният глава се е запознал с позициите на работодателите по одобрените от парламента промени в Закона за
държавния бюджет за 2013 г. Представителите на бизнеса нямат единни виждания по отношение на гласуваните днес
изменения и допълнения в най-важния закон на страната, информират от прессекретариата на държавния глава.
Част от работодателите считат, че е необходимо да започне и дебатът по бюджетната рамка за следващата година, за да
бъдат осигурени предвидими условия за развитие на бизнеса и за стимулиране на инвестициите.
Държавният глава и водещите работодателски организации ще продължат редовния си диалог, е станало ясно още по
време на срещата на "Дондуков" 2.
dariknews.bg
√ Плевнелиев разговаря с представители на работодателски организации
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1124529
Президентът Росен Плевнелиев се срещна с председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан
Симеонов, изпълнителния председател на Българската стопанска камара Божидар Данев, председателя на Асоциацията
на индустриалния капитал в България Васил Велев и главния изпълнителен директор на Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България Евгений Иванов. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Държавният глава и представителите на най-големите работодателски организации са обменили мнения по
икономическата и политическата ситуация в страната, както и по одобрената от Народното събрание актуализация на
Закона за държавния бюджет за
2013 година. Представителите на работодателите са подкрепили принципната позиция на президента Росен Плевнелиев
за необходимостта от диалог за постигането на консенсус по основните задачи пред нацията и за преодоляването на
текущата социална и политическа криза.
Пред държавния глава работодателите са изразили загриженост за краткосрочните перспективи пред българската
икономика. Бизнесът е акцентирал върху потребността от ускоряване на част от водещите реформи, включително по
отношение на мерките за намаляване на административния натиск върху фирмите. Била е подчертана също така
необходимостта от продължаване на усилията за подобряване на средата за бизнеса и за насърчаване на вътрешните
инвестиции, които са допълнителен стимул за ръст на икономиката.
Държавният глава се е запознал с позициите на работодателите по одобрените от парламента промени в Закона за
държавния бюджет за 2013 г. Представителите на бизнеса нямат единни виждания по отношение на гласуваните днес
изменения и допълнения в най-важния закон на страната, информират от прессекретариата на държавния глава.
Част от работодателите считат, че е необходимо да започне и дебатът по бюджетната рамка за следващата година, за да
бъдат осигурени предвидими условия за развитие на бизнеса и за стимулиране на инвестициите. Държавният глава и
водещите работодателски организации ще продължат редовния си диалог, е станало ясно още по време на срещата на
"Дондуков" 2.
lev.bg
√ Плевнелиев разговаря с представители на работодателски организации
http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=73651
Президентът Росен Плевнелиев се срещна с председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан
Симеонов, изпълнителния председател на Българската стопанска камара Божидар Данев, председателя на Асоциацията
на индустриалния капитал в България Васил Велев и главния изпълнителен директор на Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България Евгений Иванов. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Държавният глава и представителите на най-големите работодателски организации са обменили мнения по
икономическата и политическата ситуация в страната, както и по одобрената от Народното събрание актуализация на
Закона за държавния бюджет за
2013 година. Представителите на работодателите са подкрепили принципната позиция на президента Росен Плевнелиев
за необходимостта от диалог за постигането на консенсус по основните задачи пред нацията и за преодоляването на
текущата социална и политическа криза.
Пред държавния глава работодателите са изразили загриженост за краткосрочните перспективи пред българската
икономика. Бизнесът е акцентирал върху потребността от ускоряване на част от водещите реформи, включително по
отношение на мерките за намаляване на административния натиск върху фирмите. Била е подчертана също така
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необходимостта от продължаване на усилията за подобряване на средата за бизнеса и за насърчаване на вътрешните
инвестиции, които са допълнителен стимул за ръст на икономиката.
Държавният глава се е запознал с позициите на работодателите по одобрените от парламента промени в Закона за
държавния бюджет за 2013 г. Представителите на бизнеса нямат единни виждания по отношение на гласуваните днес
изменения и допълнения в най-важния закон на страната, информират от прессекретариата на държавния глава.
Част от работодателите считат, че е необходимо да започне и дебатът по бюджетната рамка за следващата година, за да
бъдат осигурени предвидими условия за развитие на бизнеса и за стимулиране на инвестициите. Държавният глава и
водещите работодателски организации ще продължат редовния си диалог, е станало ясно още по време на срещата на
"Дондуков" 2.
blitz.bg
√ Президентът започна консултации за вето върху бюджетните промени
http://www.blitz.bg/news/article/214454
Президентът Росен Плевнелиев се срещна днес с председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан
Симеонов, изпълнителния председател на Българската стопанска камара Божидар Данев, председателя на
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и главния изпълнителен директор на
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Евгений Иванов.
Държавният глава и представителите на най-големите работодателски организации обмениха мнения по
икономическата и политическата ситуация в страната, както и по одобрената от Народното събрание актуализация на
Закона за държавния бюджет за 2013 година, съобщиха от пресслужбата на държавния глава.
Представителите на работодателите подкрепиха принципната позиция на президента Росен Плевнелиев за
необходимостта от диалог за постигането на консенсус по основните задачи пред нацията и за преодоляването на
текущата социална и политическа криза.
Пред държавния глава работодателите изразиха загриженост за краткосрочните перспективи пред българската
икономика. Бизнесът акцентира върху потребността от ускоряване на част от водещите реформи, включително по
отношение на мерките за намаляване на административния натиск върху фирмите.
Беше подчертана също така необходимостта от продължаване на усилията за подобряване на средата за бизнеса и за
насърчаване на вътрешните инвестиции, които са допълнителен стимул за ръст на икономиката.
Държавният глава се запозна с позициите на работодателите по одобрените от парламента промени в Закона за
държавния бюджет за 2013 г. Представителите на бизнеса нямат единни виждания по отношение на гласуваните днес
изменения и допълнения в най-важния закон на страната.
Част от работодателите считат, че е необходимо да започне и дебатът по бюджетната рамка за следващата година, за да
бъдат осигурени предвидими условия за развитие на бизнеса и за стимулиране на инвестициите.
dartsnews.bg
√ Президентът привика бизнеса за ветото
http://dartsnews.bg/News/53338
Президентът се допита до бизнеса дали да наложи вето или не върху промените в бюджет 2013, приети окончателно
днес от парламента. Според поправките държавата ще тегли кредит от 1 милиард лева, което може да стане и чрез
емисии на държавни ценни книжа на международните пазари. Предвижда се и увеличаване на бюджетния дефицит с
близо 500 милиона лева.
"Представителите на бизнеса нямат единни виждания по отношение на гласуваните днес изменения и допълнения в
най-важния закон на страната. Част от работодателите считат, че е необходимо да започне и дебатът по бюджетната
рамка за следващата година, за да бъдат осигурени предвидими условия за развитие на бизнеса и за стимулиране на
инвестициите", се казва в прессъобщение от "Дондуков" 2 след края на срещата, която беше закрита за медии. На нея
присъстваха председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, шефът на Българската
стопанска камара Божидар Данев, Васил Велев, който оглавява Асоциацията на индустриалния капитал и главният
изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците Евгений Иванов.
Пред държавния глава те изразиха загриженост за краткосрочните перспективи пред българската икономика. Бизнесът
акцентира върху потребността от ускоряване на част от водещите реформи, включително по отношение на мерките за
намаляване на административния натиск върху фирмите. Била е подчертана необходимостта от продължаване на
усилията за подобряване на средата за бизнеса и за насърчаване на вътрешните инвестиции, които са допълнителен
стимул за ръст на икономиката.
Представителите на работодателите подкрепиха принципната позиция на президента Росен Плевнелиев за
необходимостта от диалог за постигането на консенсус по основните задачи пред нацията и за преодоляването на
текущата социална и политическа криза.
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plovdivweek.com
√ Плевнелиев се допита до бизнеса за бюджета
http://utre.bg/2013/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%
D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB/
Президентът Росен Плевнелиев се срещна с официално представените работодателски организации, за да си сфери с тях
часовниа за актуализирания от парламента бюджет. На "Дондуков" 2 за разговора с държавния глава дойдоха
председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, изпълнителният председател на
Българската стопанска камара Божидар Данев, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Васил Велев и главният изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Евгений Иванов. Държавният глава се запозна с позициите на работодателите по одобрените от парламента промени в
Закона за държавния бюджет за 2013 г. Представителите на бизнеса нямат единни виждания по отношение на
гласуваните днес изменения и допълнения в най-важния закон на страната. Част от работодателите считат, че е
необходимо да започне и дебатът по бюджетната рамка за следващата година, за да бъдат осигурени предвидими
условия за развитие на бизнеса и за стимулиране на инвестициите. Плевнелиев и представителите на най-големите
работодателски организации обмениха мнения по икономическата и политическата ситуация в страната, както и по
одобрената от Народното събрание актуализация на Закона за държавния бюджет за 2013 година, съобщиха от
прессекретариата на президента. Представителите на работодателите подкрепиха принципната позиция на президента
Росен Плевнелиев за необходимостта от диалог за постигането на консенсус по основните задачи пред нацията и за
преодоляването на текущата социална и политическа криза. Пред държавния глава работодателите изразиха
загриженост за краткосрочните перспективи пред българската икономика. Бизнесът акцентира върху потребността от
ускоряване на част от водещите реформи, включително по отношение на мерките за намаляване на административния
натиск върху фирмите. Беше подчертана също така необходимостта от продължаване на усилията за подобряване на
средата за бизнеса и за насърчаване на вътрешните инвестиции, които са допълнителен стимул за ръст на икономиката.
Държавният глава и водещите работодателски организации ще продължат редовния си диалог, стана ясно още по време
на срещата на "Дондуков" 2.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Зърнопроизводителите минават на нов режим по ДДС
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/08/01/2114825_zurnoproizvoditelite_minavat_na_nov_rejim_po_d
ds/
От първи септември дължимият ДДС при търговия със зърнени и технически култури ще се плаща по нов начин. Тогава
влиза в сила механизмът на т. нар. обратно начисляване. Очакванията са по този начин загубите на бюджета от ДДС
измами да намалеят с между 200 и 300 млн. лв. годишно, като общо те се оценяват на около 1 млрд. лв, обясни зам.финансовият министър Людмила Петкова.
"Поискахме от Европейската комисия да ни позволи прилагането на обратно начисляване още миналата година, но
право на дерогация така и не получихме. От 15 август обаче влиза в сила нова директива, която позволява на всяка
държава членка да прилага режима до 2018 година и тъй като не желаем да губим време, вече сме готови с нужните
законодателни промени, така че да влязат в сила от септември", обяви Петкова.
Какво се променя за
Занапред всеки производител на зърно с регистрация по ДДС в страната ще получава от клиента си само стойността на
продадената продукция, без 20% ДДС, които се фактурират при сега действащия режим. Вместо това купувачът ще си
самоначислява тези 20% като задължение към държавата и сам ще носи отговорност за внасянето му.
Ако фирмата, която е доставчик на зърнени и технически култури, е с тази основна дейност, тя ще излиза постоянно на
ДДС за възстановяване за платения по-рано косвен данък за горива и материали. Людмила Петкова обясни, че това не
трябва да е проблем за производителите, защото и в момента те правят основните си разходи месеци преди да
реализират реколтата си и поради това и в момента данъчният им кредит се възстановява от НАП, вместо да си го
прихващат от ДДС, който събират при продажби.
Изключение от режима за обратно начисляване ще се прави само, когато регистрирана по ДДС фирма продава на
клиент, който няма такава регистрация. В този случай тя е единственият участник в сделката, който има отношение и
поради това с издаването на фактурата ще събира както стойността на стоката, която продава, така и 20% ДДС за нея. В
случай, че културите се изнасят, търговецът няма да има право на възстановяване на ДДС, защото тогава ставката е нула.
Идеята на новия механизъм по ДДС е да не се се допуска раздуване на фактурната стойност на продадените стоки. При
ДДС измами обикновено една фирма опитва да убеди данъчните, че е осъществена покупко-продажба на висока цена и
е внесла 20% ДДС от нея, който след това държавата трябва да й възстанови. Реално обаче данъкът не се внася от
доставчика, който е фирма фантом. С новия механизъм този тип измами се обезсмислят, защото самите клиенти трябва
да преведат дължимия данък на държавата и нямат изгода да раздуват стойността на доставките.
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Кои стоки ще бъдат обхванати
Първоначално Министерство на финансите ще прилага обратното начисляване само за зърнени и технически култури
като пшеница, соя, слънчоглед, лимес, рапица и др. Режимът обаче ще важи само, когато културите са в необработено
състояние. В момента, в който претърпят някаква преработка, вече ще се прилага нормалният ДДС режим. Затова НАП
ще следи дали измамите не се изместват към преработвателните заводи, които произвеждат брашно, масла, или горива.
Така при констатирана необходимост режимът за обратно начисляване може да се разшири по веригата, както и към
други продукти.
Режимът с обратно начисляване съществува и в момента и той се прилага при търговия със скрап. Освен това почти
цялата вътреобщностна търговия (между фирми, регистрирани в различни европейски държави) е изградена на този
принцип, а идеята е да няма пренос на данък от една държава в друга.
Петкова обясни, че такова данъчно третиране по силата на новата директива могат да получат още сделките с отпадъци,
с мобилни телефони, таблети и компютри, защото измамите се концентрират главно при сделки с бързоборотни стоки.
На борба с данъчните измами
Правителството подготвя цялостна концепция за противодействие на данъчните измами, съобщи Петкова. Тя ще
включва мерки за предотвратяване не само на злоупотребите с ДДС, но също и срещу укриването на преки данъци –
корпоративни и подоходни. "В момента се оценява работата на приходните администрации – НАП и Агенция "Митници"
и едва след като той приключи, ще се вземат решения за евентуални промени в ръководството и начина на работа на
ведомствата", каза Людмила Петкова. Преди това в парламента финансовият министър Петър Чобанов коментира, че на
сегашните ръководства на НАП и митниците имат задачи и в зависимост от това как се справят, ще се реши и съдбата на
директорите им. Той обаче не си постави срок за назначаване нов директор на митниците и на негови заместници.
Вестник Стандарт
√ Коледни добавки според пенсията
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/koledni_dobavki_spored_pensiyata-198900.html
Коледни добавки според размера на пенсиите обмисля правителството на Пламен Орешарски. "Идеята е да има
диферциран подход за хората с пенсии до 200 лв.", съобщи в парламента социалният министър Хасан Адемов.
Това ще засегне близо 800 хиляди пенсионери. "Такава е опцията към днешна дата, дали ще бъде реализирана и в какъв
размер ще се уточни в края на годината", заяви Адемов. В актуализирания вариант на бюджета, който вчера бе
окончателно приет в парламента, няма предвидени разходи за коледни добавки на пенсионерите. Синдикатите обаче
вече направиха разчети, че ще струва 35 млн. лв., ако се дадат диференцирани бонуси в размер на 20, 30 и 50 лв. за
възрастните хора с пенсии до 200 лв.
"Правим възможното, търсим резерви и при повишаване на събираемостта на приходите да осигурим и коледни
добавки на пенсионерите", увери и финансовият министър Петър Чобанов. Според него няма опасност да влезем в
гръцки сценарий, защото имаме нисък дефицит и нисък държавен дълг, който спокойно може да бъде обслужван.
Финансовият министър призова президента да не налага вето. "С колко и кога ще се вдигне минималната заплата, ще се
обсъжда в съвета за тристранно сътрудничество", заяви социалният министър Хасан Адемов. "Преди да стигнем до
конкретната сума, трябва да приемем методика за определяне на размера й", посочи той. Парламентът окончателно
отхвърли вчера поправката "Янев" в закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и
обществени длъжности. С това пада пречката, заради която работодателските организации излязоха от тристранката.
Вестник Труд
√ Бюджетът опря до президента
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2195526
Актуализацията на бюджет 2013 вече зависи само от президента, след като вчера депутатите окончателно одобриха
закона в пленарната зала. Росен Плевнелиев има 15-дневен срок, в който може да върне промените. Ако това стане,
депутатите имат още 15 дни, за да поставят закона на ново обсъждане. Ветото може да бъде преодоляно с гласовете на
121 депутати.
Досега подкрепа за вето на държавния глава изразиха само от десния “Реформаторски блок”, като депутати, дори сред
опозицията от ГЕРБ, са против подобна мярка. “Ако президентът наложи вето на актуализацията на бюджета,
определени социални групи няма да получат подкрепа”, предупреди вчера социалният министър Хасан Адемов. Той има
предвид най-вече хората с увреждания, към които е насочен социалният пакет от 40 млн. лв. Ако ветото блокира
актуализацията, това може да създаде проблеми и с ликвидността на хазната.
Всъщност именно стабилизирането на фискалния резерв, така че правителството да може да прави разплащания
спокойно, особено в началото на следващата година, е основната цел на актуализацията. Около половината от новия
дълг от 1 млрд. лв., който се планира да бъде емитиран, ще отиде именно в резерва. “Тези пари няма как да бъдат
откраднати”, декларира за пореден път финансовият министър Петър Чобанов.
Актуализацията ще даде и глътка въздух на бизнеса и на част от министерствата, защото предвижда разплащания на
просрочени задължения към бизнеса за около 160 млн. лв. За най-уязвимите социални групи е предвиден пакет от 40
млн. лв.
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Въпреки многобройните спекулации за изпълнението на приходите, по време на дебата все пак стана ясно, че
данъчните постъпления изостават с над 500 млн. лв. Това може да бъде компенсирано, но за сметка на силен натиск
върху бюджетните системи и бизнеса, какъвто управляващите не смятат за целесъобразно да оказват.
Дебатът за бюджета вчера завърши с колоритна забележка на депутата от ГЕРБ Цветомир Михов, че има грешка в
таблицата с разходите на бюджета в размер на 100 лв.
ЧОБАНОВ: МИТ Е, ЧЕ ЛИХВИТЕ ЩЕ СЕ ВДИГНАТ
Няколко мита за актуализацията на бюджета се опита да разсее финансовият министър Петър Чобанов вчера. Те са, че
прекрояването на бюджета застрашава финансовата стабилност на държавата, че ще вдигне лихвите по кредитите или
че натоварва бъдещите поколения с нов дълг.
“Малко е пресилено да говорим за фискална дисциплина, в истинския смисъл на думата през последните години.
Неплащането навреме на бизнеса не е фискална дисциплина. Не е фискална дисциплина натрупването на сериозни
просрочия по ДДС, прехвърлянето на разходи към следващи години, недофинансирането на важни бюджетни сфери”,
каза Чобанов. По думите му няма категорични данни, които да доказват, че има пряка връзка между лихвите по
държавните ценни книжа и лихвите по кредитите за домакинствата и бизнеса.
Вестник Преса
√ Актуализацията разсея редица митове
http://pressadaily.bg/publication/20455%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%B5%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-/
Радвам се, че актуализацията на бюджета беше повод парламентът отново да е парламент, заяви в Народното събрание
финансовият министър Петър Чобанов след гласуването, с което мнозинството прие ревизията на бюджет'2013,
изработен от кабинета "Борисов".
В рамките на дебатите по закона за държавния бюджет бяха разсеяни редица митове и спекулации по отношение на
актуализацията, каза Чобанов и изреди: Първи мит, актуализацията на бюджета се прави по начин, който застрашава
фискалната дисциплина. Ясно беше доказано в редица изказвания от тази трибуна, че всъщност е малко пресилено да
говорим за истинска фискална дисциплина в последните години, тъй като не е фискална дисциплина неплащането
навреме на бизнеса, натрупването на сериозни просрочия по ДДС и плащането на лихви от страна на държавата по тях.
Само за миналата година тези лихви са в размер на 25 милиона лева, съизмерими със социалния пакет на
правителството, заяви Петър Чобанов. Прехвърлянето на разходи за следващи години – не е фискална дисциплина, не е
така и недофинансирането на важни бюджетни сфери или провеждането на проциклична фискална политика, която
пречи на растежа. Не е фискална политика и да се спрат плащанията към Световната банка през 2012 година, каза
Чобанов. Втори мит: Няма нужда от актуализация на приходите или срамежливо признаване, че все пак има нужда от
актуализация на приходите, продължи финансовият министър.
Друг мит, който беше опроверган в процеса на актуализация: ГЕРБ са за по-ефективни разходи, отчете Чобанов и заяви:
За съжаление, в нито едно от техните изказвания как те са за това. Нямаше нито едно предложение за намаление на
разходите или за оптимизиране на разходите. Единственото предложение в тази посока беше за вноската в Европейския
съюз, като анализи към момента показват, че чрез тази вноска няма как да регистрираме спестявания, заяви
министърът.
Мит е, че новото министерство на инвестиционното проектиране раздува щата. Мит е, че с актуализацията на бюджета
не се разкриват работни места. Работни места не се разкриват от правителството, те се откриват от бизнеса, като се
разплатим с него, заяви Чобанов. Следващ мит е, че актуализацията не дава нищо социално. Естествено, че дава. 40 млн.
лв. са определени за Министерството на труда и социалната политика. Други 40 млн. лв. за увеличаване на квотата за
ваучери. Предстои и дискусия за увеличаване на минималната работна заплата. Надяваме се и правим всичко възможно
да дадем и коледни надбавки на пенсионерите, уточни министърът.
Ние за разлика от ГЕРБ не делим фирмите на ваши и наши, заяви Чобанов по повод твърдение, че с актуализацията
държавата ще се разплати на фирми, близки до БСП. Актуализацията се прави, за да се покрият задължения към
бизнеса, които са генерирани по време на управлението на ГЕРБ. Този 1 млрд. лева няма да бъде откраднат, това е израз
да поддържаме нормално ниво на фискалния резерв, продължи той. Поредният разсеян мит е, че нищо не правим за
общините – те също са предвидени по отношение на задължения, възникнали от делегирани дейности на държавата.
Чобанов се обърна и към държавния глава Росен Плевнелиев. Надявам се г-н президентът да позволи бюджетния
процес в държавата да продължава гладко и по нормален начин, каза министърът.
Актуализацията ни позволява да прекратим политиката, която произволно реже разходи и генерира просрочени
задължения. Дава възможност за коректно отношение към бизнеса, за намаляване на административния натиск. Дава
възможност за удовлетворяване на разходи. Дава възможност за преодоляване на липсата на резерви за преодоляване
на разходи и дълг.
Актуализацията дава възможност за растеж и напредък, заключи финансовият министър Петър Чобанов.
С актуализацията на бюджета депутатите гласуваха възможност правителството да поеме външен дълг в
размер до 1 млрд. лева. В приходната част на бюджета е записано, че общите приходи са в размер на 18 196 217 500
лв. Разходите са в размер на 19 492 248 100 лв. От тях 8 485 005 100 лв. са разходите, трансферите са 10 099 028 100

6

лв., вноската в общия бюджет на ЕС е 908 214 800 лв. Актуализацията на бюджета влиза в сила три дни след
обнародването в Държавен вестник.
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