Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ НАП ще предупреждава фирмите за доставчици, източващи ДДС
Националната агенция за приходите (НАП) ще предупреждава големи и средни фирми данъкоплатци, ако някои от
доставчиците и клиентите им са рискови. Това съобщиха от агенцията за "Капитал Daily" и обясниха, че
предупрежденията ще се отправят в директни срещи между данъчни и мениджъри, а на по-късен етап мярката ще се
разшири и по адрес на малкия бизнес. Така данъчните ще алармират компаниите, че получават доставки от рискови
фирми, които са замесени в измами с ДДС и поради това може на по-късен етап да им се откаже възстановяване на
данъчен кредит.
Данъчни обясниха, че ако повече от 30% от доставките към една компания се осъществяват от рискови фирми, то и
компанията клиент може да попадне в селекцията на потенциалните ДДС измамници, които трябва да се ревизират, без
нищо друго в дейността им да се приеме за рисково поведение.
Защита и за данъчните
От юли има изискване фирмите да са предупредени предварително, че имат рискови контрагенти, за да може на покъсен етап след ревизии да им се откаже данъчен кредит. Преди това често се случваше с данъчна ревизия НАП да
откаже възстановяване на данъчен кредит или да начисли допълнителни задължения на компании, защото се третират
като солидарно отговорни по веригата на доставки от ДДС измамник.
Европейската комисия обаче откри наказателна процедура срещу България за неправомерни практики при ДДС
ревизиите. Българските съдилища също възприеха практиката на Европейския съд, че не може на една компания да се
отказва данъчен кредит, ако не е доказано, че ръководството й е знаело, че участва в схеми за източване на ДДС. Така
предупрежденията на НАП ще играят и подсигуряваща роля за данъчните, които ще могат да отказват възстановяване на
ДДС при ревизии, ако преди това са предупредили фирмите, че сключват сделки със съмнителни доставчици.
Самата мярка е предложена като решение от изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов на националното
съвещание на ръководителите от агенцията в средата на месеца и е одобрена от премиера Пламен Орешарски и
финансовия министър Петър Чобанов. Като слабост експерти посочват, че ако се предупреждават само големите и
средните данъкоплатци, десетки хиляди малки фирми с регистрация по ДДС ще останат в неравнопоставено положение.
Вестник Стандарт
√ Бизнесът: Разплащането на държавата има ефект
"Ударното разплащане на държавата с бизнеса ще даде ефект, защото в момента липсата на свежи средства и
постъпления е сериозен проблем за фирмите", каза за Bulgaria On Air изпълнителният директор на "Кредит Център"
Тихомир Тошев. Той допълни, че колкото по-бързо се реализират тези разплащания, толкова повече фирмите ще
увеличат възможностите си за инвестиране и нови проекти.
Основен проблем за бизнеса в момента остава и високата междуфирмена задлъжнялост, но има оптимизъм за
раздвижване към края на годината, каза Тошев. "Когато се налеят свежи пари в дадено дружество, ефектът се усеща
веднага, за съжаление обаче, когато говорим за цялостния бизнес климат, плюсовете се забелязват доста по-бавно",
каза Тошев. По думите му и тази година ще мине под графата "трудна".
"Добрата новина е, че има леко раздвижване при кредитирането и започва етап на постепенно изплуване. Най-вероятно
2013 г. ще завърши със сериозен ръст при бизнес заемите - около 6-7%, което е доста повече от 1%, колкото се очаква да
бъде нарастването при физическите лица", каза Тошев.
Вестник Труд
√ НАП взема на прицел големи длъжници
Националната агенция за приходите (НАП) има сериозни проблеми със събирането на просрочените задължения. Това
признание е направил изпълнителният директор на агенцията Бойко Атанасов по време на национално съвещание на
ръководството на агенцията в средата на август, на което са присъствали премиерът Пламен Орешарски и финансовият
министър Петър Чобанов, научи “Труд”.
Сериозни критики Атанасов е отправил към дирекция “Събиране”, където се наблюдавала “лоша координация и
колективна безотговорност”. Затова шефът на НАП, който е в ръководството на агенцията от години, обмисля да създаде
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отделна структура, която да отговаря за по-значимите случаи. В нея ще работят най-добрите експерти, за да се
гарантира, че поне големите дългове ще се събират навреме и с приоритет.
Атанасов е разпоредил анализ на всички длъжници, включително да се направи разрез на задълженията на фирмите в
различните диапазони до и над 50 хил. лв., така че да се приоритизират действията на данъчните. За декларирани, но
невнесени задължения на фирмите над определен праг, те ще бъдат подлагани на индивидуално наблюдение. Ще се
следят и пререгистрираните фирми от една в друга териториална дирекция. Занапред един публичен изпълнител ще
обслужва един длъжник, независимо колко просрочени задължения има.
Случаите на дерегистрация на фирми по ДДС пък директно ще се предават на дирекция “Обслужване”, вместо само да
се пускат покани за доброволно изпълнение и задълженията да се трупат.
Просрочените задължения към НАП, които се трупат от 1991 г., в последните години се увеличават лавинообразно и
възлизат на рекордните 18,9 млрд. лв. към края на 2012 г., като по-голямата част от тях са несъбираеми.
На съвещанието е отчетена намалена събираемост на приходите през второто тримесечие на т.г. Премиерът Орешарски
пък е заявил, че има логика служителите на НАП и Агенция “Митници” да получават по-добро възнаграждение в
сравнение с останалата държавна администрация, но подобна стъпка ще се обмисли след анализ.
Вестник 24 часа
√ Оптимистични данни и мрачни нагласи за пазара на труда
Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика
ПО ВСИЧКО личи, че икономиката най-сетне започна да създава работни места. През второто тримесечие на 2013 г.
броят на заетите е с 26,5 хиляди души по-висок от този през същия период на миналата година. В същото време
забавящият се икономически ръст е в състояние да обърне тази дълго чакана положителна тенденция. Резултатите от
проведено от ИПИ социологическо проучване за целите на изследването “Регионални профили: показатели за развитие
2013” (предстоящо публикуване през ноември 2013 г.), също не дават особено добри индикации за развитието на пазара
на труда в страната през следващите 12 месеца.
Ролята на сезонната заетост
От публикуваните през този месец данни на НСИ става ясно, че ръстът на броя на заетите в сезонните отрасли през
второто тримесечие (селското стопанство, хотелиерство и ресторантьорство и др.) е чувствително по-висок от
наблюдавания през последните години. В сравнение с 2012 г. новонаетите в сектор “Селско, горско и рибно стопанство”
са с 13 000 повече, а тези в “Хотелиерство и ресторантьорство” - с 14 000 повече.
Това прави трудна еднозначната оценка доколко новите работни места през последните месеци са следствие от
цялостно подобрение в икономиката или са от по-силен летен сезон.
Динамиката на броя на наетите по трудово и служебно правоотношение за първите две тримесечия в различните
райони на страната също сочат по-скоро засилени сезонни тенденции.
За периода април-май 2013 г. се наемат хора най-вече в области с традиционно висока заетост презлетните месеци.
В сравнение с първото тримесечие на годината средният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение през
второто тримесечие се увеличава с 16,8% в Бургас, 7,8% във Варна и 8,8 на сто в Добрич. Следващите добре представящи
се през тази година области са Търговище и Шумен, където обаче нарастването е 2-3%. През 2012 г. ръстът е бил
съответно 13,9% в Бургас, 7,0% във Варна и 5,7% в Добрич.
Нагласите на бизнеса
Въпреки положителните сигнали за увеличаваща се заетост през последните месеци бизнесът не изглежда особено
оптимистично настроен за пазара на труда в страната през тази и следващата година.
За целите на предстоящото второ издание на изследването “Регионални профили: показатели за развитие” през май
2013 г. ИПИ проведе социологическо проучване сред 1680 фирми в цялата страна.
Един от въпросите, включени в него, имаше за цел да провери очакванията на бизнеса за динамиката на броя на заетите
в периода юни 2013 - юни 2014 година. (Резултатите са показани на графиката чрез визуализиране на осреднената
оценка на анкетираните представители на бизнеса относно намеренията им за наемане или освобождаване на
персонал. Резултат над 3 показва очаквания за наемане на повече хора, а резултат под 3 за съкращения.)
Бизнесът очаква увеличаване на броя на заетите в 10 области: Бургас, Търговище, Пазарджик, Перник, Пловдив,
Благоевград, Ямбол, Добрич, Сливен и Кърджали.
Любопитен факт е, че от тях само Добрич и Търговище са в Северна България. В Кюстендил и Стара Загора промяна на
броя на заетите не се очаква, а във всички останали области се очаква спад.
Рано е за оценки
По всичко личи, че ясна оценка за състоянието на пазара на труда в страната ще може да бъде направена най-рано в
края на третото тримесечие, когато голяма част от сезонните работници бъдат освободени. Въпросът е дали инерцията
на пазара на труда и евентуално на икономиката като цяло ще бъдат достатъчни, за да се запази заетостта на по-добро
ниво в сравнение с 2012 година.
По-силният летен сезон прави предварителни оценки на база динамиката от предишни години несигурни. На този етап
данните изглеждат положителни, но нагласите на бизнеса са по-скоро в другата посока.
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Телевизия Bulgaria on Air
√ Даниела Бобева: Правим революция при Закона за обществените поръчки
По думите й основните идеи на закона са насърчаването на малките фирми и борбата с монополите.
Правим революция при Закона за обществените поръчки, а не просто козметични промени, както се твърди. Има нужда
от радикални промени. Много хора коментират закона без да са го чели и затова има толкова критики. Това каза в
ефира на Bulgaria On Air вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева.
„Имаше доста критики по отношение на действащата рамка и трябваше да променим всичко. Грижата на закона не е да
създаваме комфорт на възложителите, а да създадем прозрачност за участниците и гражданите“, категорична е тя.
„Ние искаме договорите да бъдат в интеренет - това е пълна прозрачност. Досега в закона фигурираше възможността,
ако някой поиска протокола от комисията в обществената поръчка, тя да го дава, а сега става задължително“,
аргументира се вицепремиерът.
По думите й основните идеи на закона са насърчаването на малките фирми и борба с монополите.
Във връзка с повишилия се външен дълг на страната с 500 милиона евро до 37,5 млрд. евро за последната година,
Бобева каза, че има доста спекулации на темата частен дълг (който формира над 80% от общите задължения на
страната).
„Твърди се, че частният дълг е прекалено висок, но това, което е важно за една икономика, е публичният дълг, а в ЕС
по този показател запазваме едно от най ниските нива – 14%. Това е добро постижение на фона на финансовата криза,
което показва, че българските банки се справят със ситуацията“, каза още тя.
Според нея е необходимо да се знае, че повечето държави са надхвърлили отдавна 100% от БВП с външния си дълг, така
че доближаването на България до 100% не трябва да поражда тревоги.
Бобева каза, че позицията й на вицепремиер по икономическото развитие е важна длъжност, защото е необходимо да
има координация на икономическите политики. „Отдавна не е имало такъв вицепремиер, а трябва да съществува, за да
има развитие в държавата. С министрите мислим по един начин и това ни дава да успеем с икономиката.“, смята тя.
По думите й най-големите и емблематични инвеститори са имали проблеми в последните години, но поясни, че не
упреква никого, защото проблемът може и да е в тях самите.
Вицепремиерът е категорична, че е против това да се харчат по 17 млн. лева за ПР, с който да бъдат привлечени
инвеститори в страната. „Необходим е друг подход, включително по-активна работа на посланиците и търговските
дружества“, посочи Бобева.
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