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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Колко да е дефицитът 
В бюджет 2014 правителството трябва да избере между повече социални разходи и финансова дисциплина 
 
И през следващата година държавният бюджет може да бъде обтегнат докрай. Това означава дефицитът отново да е на 
тавана от 2% от БВП, подобно на тази година след актуализацията. Макрорамката на бюджет 2014 все още се уточнява. 
Ако се изготви при дефицит от 2%, ще може да бъде удовлетворено искането на БСП за повече социални разходи. Така 
обаче България рискува да получи мъмрене от Брюксел, защото страната ни е обещала постепенно да започне да свива 
дупката в държавните финанси и тя да е 1.8% от БВП догодина. Това беше и огласеното пред седмици число от 
финансовия министър Петър Чобанов. Според източници на "Капитал Daily" в макрорамката ще е записан дефицт за 2015 
г. от 1.5%, а през 2016 - 1.1% от БВП. 
Според експерти планирането на максималния възможен дефицит в бюджет 2014 може и да изиграе лоша шега на 
управляващите и по друга причина - все още икономическото възстановяване е несигурно, т.е. има риск от неизпълнение 
на приходите, ако те са заложени твърде оптимистично. Очакванията на Министерството на финансите са догодина 
ръстът на БВП да е 1.8% и номинално да достигне 81.56 млрд. лв. 
По тънък лед 
Планирането на бюджета при все още слаба икономика е малко като ходене по тънък лед. Още повече че 
Международният валутен фонд понижи очакванията си за българския БВП в есенната си прогноза. Вместо 1.2% за тази 
година се залага икономиката да нарасне с едва половин процент. За догодина ревизираната прогноза на 
международната организация също е по-ниска от тази на правителството. От МВФ очакват 1.6% (ревизията е с 0.7 пункта 
надолу). Икономисти твърдят, че не трябва да се изключва и още по-песимистичен вариант, при който ръстът е не повече 
от 1%. 
Въпреки това, явно с цел да угоди на исканията за повече разходи, правителството планира да обтегне параметрите на 
бюджета оптимално. Според "24 часа" в приходната част са предвидени 1.1 млрд. лв. повече. Ако изчислението е 
правено на база на актуализирания бюджет за тази година, това означава общо 31.4 млрд. лв. постъпления догодина. 
Според експерти по публични финанси все още е рано да се правят кардинални заключения, защото не е ясно откъде се 
очаква да дойдат допълнителните приходи. От увеличаването на максималния осигурителен доход с 200 лв. до 2400 лв. 
са планирани 100 млн. лв. повече. Допълнителни постъпления може да има и заради готвеното увеличение на 
минималните осигурителни прагове, както и на минималната работна заплата. Но те едва ли ще стигнат до милиард. Така 
че засега не е ясно дали управляващите ще разчитат на мерки за увеличаване на събираемостта, на по-висока инфлация 
и ДДС от внос или на по-силен икономически ръст. 
"Принципно няма проблем и дефицитът да е 2%, ако в бюджета има достатъчно буфери, които да поемат евентуални 
извънредни разходи. Но все още всичко е в сферата на спекулациите", твърди финансист. 
Има ли буфери 
В търсене на резерви управляващите ще заложат и на свиване на разходите на ведомствата, или поне такива са 
сигналите засега. "В проектобюджета до този момент сме съкратили разходите за текуща издръжка с приблизително 
10%, за да останат средства за други политики", заяви през уикенда премиерът Пламен Орешарски. Вече стана ясно и че 
финансовият министър Петър Чобанов е изпратил писмо до 49 държавни ведомства с инструкция да изготвят бюджетите 
си за догодина на база 10% съкращение на числеността на персонала си. Това вероятно ще спести на бюджета около 200 
млн. лв. Не е ясно доколко тази мярка ще бъде приложена - след като новината започна да циркулира в общественото 
пространство, управляващите започнаха да говорят по-меко за съкращенията. 
Според в. "24 часа" догодина повече средства ще има за образование - около 100 млн. лв. 
Повече за социални разходи 
Разходната част в бюджет 2014 пък трябва да набъбне с между 800 млн. и 1.2 млрд. лв. (според различни източници), 
или малко над 33 млрд. лв., ако сметките са на база актуализирания бюджет за тази година. По-голямата част от 
увеличението ще отиде в социалната сфера. Миналата седмица социалният министър Хасан Адемов каза, че ръстът на 
средства там ще е с 650 млн. лв. От тях 370 млн. лв. са предназначени за пенсии. Увеличаването на доходите за старост 
по швейцарското правило догодина ще струва 120 млн. лв. от 1 юли. Ако увеличението е от април, както иска БСП, ще са 
нужни още пари. 
Още 45 млн. лв. ще трябват за замразяването на възрастта и стажа за пенсиониране. С между 5 и 12 лв. се планира да се 
увеличат детските. В момента размерът им е 35 лв. месечно. Един от вариантите, залегнали в бюджета, е освен 
увеличаване на сумата да се преразгледа и подоходният критерий, като е много вероятно право на детски да получат 
семейства с доход от 500 лв. на човек, пише "24 часа". Може да има и индексиране на бюджетните заплати с 10-12%. 
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√ Инфлацията се завърна 
Поскъпването на храните сложи край на серията от шест месеца дефлация 
 
Септемврийското поскъпване на храните и особено на зеленчуците прекрати серията от шест последователни месеца на 
дефлация в България. Макар да е в рамките на статистическата грешка, последните данни на Националния статистически 
институт показват инфлация от 0.1% за септември спрямо предходния месец август. От тях се вижда още, че на годишна 
база дефлацията остава. Така ако през август беше измерено намаление на общото ценово равнище с 0.7%, то към 
септември животът се оказва по-евтин с 1.6% спрямо същия месец на предходната година. 
Дефлация през септември показва и хармонизираният индекс на потребителските цени, който изглажда различията 
между българския и европейския метод на пресмятане на изменението на потребителските цени. Според него 
понижението на общото ценово равнище на месечна база е с 0.3%, а на годишна - с 1.3 на сто.   
Сезонни влияния  
Вдигането на цените на хранителните стоки и намалението на цените на туристическите услуги е обичайно явление за 
края на летния сезон. Настоящият не прави изключение с поскъпване на храните от 1.1% през септември спрямо август. 
Най-рязко са скочили цените на зеленчуците, при които увеличението е с 10.6%. Туристическите услуги пък поевтиняват с 
18.8%, показват данните на националната статистика. Прави впечатление поскъпването с 4.8% на газ пропан-бутан за 
автомобилите. 
Сравнявайки със същия месец на предходната година, се вижда, че цените на хранителните стоки през септември са с 
0.3% по-ниски, с колкото са поевтинели и туристическите услуги. Значително понижение от 11.1 на сто се наблюдава в 
цената на електроенергията, като и при топлоенергията, при която спадът е с 9.6%. Още преди месец икономисти 
обърнаха внимание, че дефлацията в България се дължи на цените на административно регулираните сектори като 
енергетиката, чиято тежест върху разходите на домакинствата е значителна. 
Най-бедните 20% 
Дори и след изкуствено понижените цени на тока и парното в началото на годината животът на най-бедните 20% от 
домакинствата в България не е бил по-евтин, показва индексът на цените за малката потребителска кошница, изчисляван 
от НСИ. Според него месечната инфлацията за най-уязвимите слоеве на населението е била 0.7% през септември и се 
дължи най-вече на поскъпването на хранителните продукти, които имат значителна тежест в потребителската кошница. 
От началото на годината обаче общото ценово равнище за най-бедните се е понижило чувствително, но на хартия, тъй 
като лятото не е сезонът, в който разходите за отопление оказват сериозна тежест върху семейния бюджет. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Последен рунд за бюджета в Бояна 
 
Съкращаване и сливане на държавни агенции, описване на щатните бройки, заети от чиновници в предпенсионна 
възраст и пенсиониране на администратори, които вече имат години за пенсия. Това са само част от мерките, които 
правителството на премиера Пламен Орешарски ще предприеме за оптимизирането на бройката на чиновниците във 
всички ведомства. 
Ще бъдат преразгледани и всички граждански договори, уточниха високопоставени източници от Министерски съвет. 
Както и че "в момента се прави пълна ревизия и на назначенията на "калинки" от ГЕРБ". Там, където агенции дублират 
функции на дирекции в министерствата, ще бъдат запазени последните. Веднага след завръщането на финансовия 
министър Петър Чобанов от САЩ се очаква Орешарски да свика още една работна среща в резиденция "Бояна" между 
депутати и министри. 
"Ще направим административна реформа", съобщил премиерът по време на дебатите по работния вариант на бюджета, 
провели се в същия формат. Все още правителството няма съгласуван план за съкращенията в държавната 
администрация, стана ясно от реакцията на социалния министър д-р Хасан Адемов. И той коментира, че е изненадан как 
темата се появила в публичното пространство. И предупреди, че служителите в Главната инспекция по труда и 
регионалните структури на Агенцията за социално подпомагане не трябва да се съкращават. Министърът на околната 
среда и водите Искра Михайлова, която участва вчера в годишната среща на местната власт в Албена заяви, че 
посочените 10 на сто съкращения не са дадени като задължителни. 
"Никой не е казал, че е задължително да се съкратят 10 на сто. Става дума за оптимизация на структурата на МОСВ. 
Затова ние в момента извършваме анализ, като правим преглед на дирекциите както в централното управление, така и в 
регионалните дирекции, за да видим къде има увеличение на щата, защо е направено. Има възможности", каза 
Михайлова. "Надявам се повече да не се налагат съкращения във ведомството, което ръководя", коментира от морето и 
министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева. Преди да връчи отличието "Европейски етикет за иновации и 
добро управление на местно ниво" на кметовете на 16 общини, тя заяви, че още с приемането на новия устройствен 
правилник МРР през август на практика е извършило съкращения, които са 8,5 на сто. 
"Това е процентът на съкратените бройки, без да броим тези, които, които са прехвърлени към Министерството за 
инвестиционно проектиране. Терзиева добави, че не е дискутирано дали 10-процентното съкращение е в рамките на 
правителството, или в администрациите, като добави, че по време на ГЕРБ са били назначени допълнително 7 хил. 
държавни служители. "Надявам се да не се съкращават повече бройки в дирекциите, като смятам, че трябва да работим 
за повишаването на капацитета на хората, които работят там", каза още Терзиева. 
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Пенчев се оплака от орязан бюджет 
Националният омбудсман Константин Пенчев изпрати писмо до премиера Пламен Орешарски, с което възразява срещу 
орязването на бюджета на институцията. Според него "това е посегателство върху нейната независимост". Писмото на 
омбудсмана е в отговор на телеграма от 9 октомври на министъра на финансите Петър Чобанов за намаляване на парите 
за институцията. Пенчев пише, че ако предвиденото орязване на бюджета стане факт, ще бъде принуден да уведоми за 
бъдещото ограничаване на дейността на омбудсмана не само Подкомитета на ООН по предотвратяване на изтезанията, 
но и всички европейски и международните организации на правозащитни институции, в които омбудсманът на България 
членува. 
Два фонда за приоритетите на бюджет 2014 
Два фонда със средства ще обезпечават приоритетите в бюджета за следващата година. По този начин парите ще бъдат 
извадени от министерствата и за тях ще трябва да се кандидатства по точно определени критерии. Това разкри 
председателят на Комисията по бюджет и финанси Йордан Цонев пред ТВ7. "Ние определяме три приоритета в този 
бюджет - социална политика, икономически растеж и образование. Тези приоритети ще се обезпечат с един доста 
революционен подход - сумите, предназначени за развитие на тези политики, ще се извадят в два отделни фонда или 
сметки, които ще обезпечават проектите по тези програми. Тоест трябва да се кандидатства, за да получиш средства. 
Министерствата ще разполагат със средства от оперативните програми. Този процес, за да има успех, трябва да бъде 
прозрачен. Тоест по точно определени критерии да се кандидатства", обясни Цонев. 
 
√ Данъчни искат данни за банковите сметки 
 
Данъчните да имат данни за откриване и закриване на банкови сметки от гражданите, както и достъп до информацията 
от Централния кредитен регистър към БНБ, обсъждат управляващите. 
В момента в Националната агенция за приходите имат данни за откритите сметки от фирмите. Ако имат същата 
информация за гражданите и достъп но данните от кредитния регистър, данъчните ще могат да хващат хората, които не 
плащат здравни осигуровки или не декларират доходите си в пълен размер, но същевременно разполагат с банкови 
сметки и изплащат големи кредити. Има случаи на хора, които се водят социално слаби, получават помощи, не 
декларират никакви доходи и данъци, а в същото време изплащат сериозни заеми. Ако имат достъп до кредитния 
регистър, данъчните ще могат да засичат и хората, които имат доходи, знаят, че трябва сами да плащат здравните си 
вноски, но не го правят. 
Това не е нова идея, а нещо което се обсъжда от 5-6 години, потвърдиха от Националната агенция за приходите. За да 
бъдат дадени такива права на данъчните, трябва да се направят промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 
С подобни правомощия за достъп до данни за откритите банкови сметки имат приходните администрации на някои 
страни от ЕС, но най-добър пример в това отношение е данъчната система на САЩ. При желание от страна на 
управляващите промените в ДОПК може да бъдат направени преди второ четене в парламента на предложенията, 
внесени от Министерски съвет. 
 
√ Бой по контрабандата, за да е пълна хазната 
 
Справяне с бедността, растеж на икономиката, образование и здравеопазване са приоритетите в проектобюджета за 
2014 г. Изпълними ли са разчетите за повече пари в хазната и какво трябва да направи държавата, за да "събуди" 
икономиката, коментират шефът на Българската стопанска камара Божидар Данев и депутатът от "Коалиция за България" 
Румен Гечев. 
Божидар Данев, 
председател на Българска стопанска камара 
Първото изключително радостно нещо в проектобюджета за 2014 г. е, че основният приоритет е образованието. Това е 
чудесна новина, защото не бихме могли без образована нация нито да усвояваме инвестиции, нито да разкриваме 
качествени и устойчиви работни места. Второто, което за нас от БСК също е положително, е ограничаването на 
финансирането на държавната администрация. Съкращенията на чиновници категорично ще доведат до икономии. 
Доколкото разбирам, намерението на правителството е да има съкращения на агенции, след като се направи преглед 
кой какво е вършил и дали е било ефективно. Тоест внимателна оценка на работата на администрацията. Но засега 
говорим само за изявление на министър-председателя, което се тиражира в общественото пространство. Ние не сме 
получили проект или друго потвърждение на думите му. Предвиденото увеличение на приходната част в бюджет 2014 с 
1% от БВП в сравнение с 2013 г. е напълно реализуемо, тъй като огромни обеми от ДДС са скрити. 
Огромни са също така обемите на контрабандата и това е добре известно в публичното пространство. За съжаление 
голяма част от населението ни е в сивия сектор по отношение на здравните вноски и социалните осигуровки. Това 
изисква много сериозна работа на Националната агенция за приходите, защото тези пера са в нейните пълномощия. Това 
е ключов момент, ако искаме да има достатъчно средства и за образование, и за социални помощи. Разбира се, могат да 
се направят различни подобрения и в социалната система. Да се надяваме, че и това ще се случи, защото в момента в 
социалната система има изключителни разходи, без да има ефективност. 
Основният риск за изпълнението на проектобюджет 2014 е преди всичко развитието на европейската икономика. Ако тя 
излезе от стагнационната ситуация и преодолее последствията от икономическата криза, няма да има проблем да бъде 
изпълнен този проектобюджет. Другото условие за изпълнението му е подобряване ефективността на националните 
служби. Главното, което трябва да се постигне чрез новия проектобюджет, е свързването на финансовите потоци, така че 
да не се спира усвояването на инвестиционните средства. Тоест публичните инвестиции да бъдат гарантирани. 
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защото без тях не може да има разкриване на нови работни места и битка с безработицата, която е основен проблем на 
нашето общество. Не бива да забравяме, че всеки растеж е прогноза. А заложеният растеж в новия финансов план 
фактически е основан на прогнозата за възстановяването на Европейския съюз. И на това, че правителството се надява с 
плащанията към бизнеса да се оживи малко и българският бизнес, който до момента кредитираше бюджета. Най-
основното е премахването на неравнопоставеността на бизнеса, защото бизнесът в сивия сектор е неравнопоставен и с 
него няма конкуренция. Контрабандата е мачкане на българския бизнес. Контрабандата убива българското земеделие, 
българския производител на месо и хранително-вкусовата ни промишленост, а оттам се натоварва и туристическият ни 
сектор, защото цялата икономика представлява "скачени съдове". Трябва да се предприемат драстични мерки спрямо 
контрабандата, но в нейния широк смисъл, а не само по отношение на акцизните стоки - горива, алхокол и цигари. 
Румен Гечев, депутат от "Коалиция за България" 
Бюджетът за 2014 г. е построен върху макрорамка, предвиждаща ръст от 1,8%. Разчетите на този растеж се основават 
върху тенденциите на вътрешното търсене, съотношението между спестявания и инвестиции и възможностите за износ. 
Взети са предвид и прогнозите за развитието на ЕС и на световната икономика. От точността на този процент /1,8/ ще 
зависи в каква степен ще бъде изпълнен бюджетният план и по отношение на бюджетния дефицит, който е предвиден да 
бъде 1,8%. Това е много важно послание - за тази година дефицитът е 2 % от БВП. Искаме да дадем сигнал, че 
движението е към намаляване на бюджетния дефицит. То ще дойде от два фактора. Първо, увеличението на БВП, където 
едни и същи разходи при по-голям БВП имат по-нисък дял. Второ, свиване на разходите и подобряване на финансовата 
дисциплина най-вече от отделните министерства. На практика всички министерства, без тези на социалната политика и 
на образованието, са с намалени разходи. 
Според нашите разчети средствата ще стигнат за повишаването на социалните разходи и, на първо място, на пенсиите 
според швейцарското правило. 
Най-големият риск пред изпълнението на бюджета винаги е свързан с очакванията за икономически растеж. Независимо 
за коя страна става дума, ако реалният растеж е по-висок от заложения в бюджета, е добре. Но ако е по-нисък, това 
създава проблеми, тъй като няма да се съберат предвидените приходи. Това ще доведе до необходимост от 
актуализация на бюджета. 
Заложеният ръст от 1,8% отразява и увеличението, макар и символично, на европейската икономика. Оживлението е 
видимо особено при стопанствата на някои наши основни партньори като Германия. Има обнадеждаващи симптоми и за 
българската икономика - наблюдава се например леко увеличение на търговията на дребно, което е много сериозен 
показател. През втората половина на 2013 г. държавата направи всичко възможно да се разплати с фирмите и с 
общините - това също ще повлияе положително върху растежа. Предвиждат се и други мерки - работим върху нов закон 
за държавната Банка за развитие и възнамеряваме в трезора да създадем сериозни фондове за стимулиране на 
българския износ и гаранции за този износ, което също би подпомогнало растежа, основан върху експорт. 
Разликите между новия бюджет и модела "Дянков" от последните години са много съществени. Първата разлика е, че 
при управлението на ГЕРБ бяха замразени всички доходи - пенсии, майчински, заплати в държавния сектор. Сега 
доходите се размразяват и се провежда политика на тяхното умерено и постепенно увеличение. Нарастват разходите за 
обществения сектор, който пък влияе и на частния сектор. На фирмите се помага и чрез навременното разплащане на 
ДДС и на задълженията на държавата. По този начин държавата провежда политика на стимулиране на съвкупното 
търсене. Чрез Банката за развитие ще се стремим и към стимулиране на другата страна на пазара - съвкупното 
предлагане. 
Предвидили сме средства и за изплащане на външния дълг, чиито падежи настъпват през 2014 г. За тази цел ще ни е 
нужно и външно финансиране. На България ще бъде по-изгодно да обслужи дълга си чрез вземане на нов кредит от 
външни източници, без да се натоварва вътрешнобанковата система. Според разчетите на МВФ взимането на нов дълг за 
погасяването на стария не представлява проблем за макроикономическата рамка. Все още не е ясно какъв кредит ще 
бъде нужен, но според мен става дума за 600-700 млн. лв. 
 
Вестник Сега 
 
√ Министър Адемов: Надеждите ни са да индексираме пенсиите с 3% 
 
Няма механично съкращение на администрацията. Тези 10%, за които се казва в писмото на министъра на финансите, 
предизвикаха напрежение, но никой не е казал, че във всяка една от администрациите механично ще се режат щатовете. 
Това каза пред bTV социалният министър Хасан Адемов. 
"Дори и да има съкращения, няма как да има ползи за бюджета, защото в рамките на тази година има обезщетения, 
отпуски, неползвани отпреди 2009 г. Въпросът е от гледна точка на това можем ли да се опитаме за пореден път да 
реформираме администрацията, защото в този вид тя не изпълнява предназначението, за което е структурирана", 
допълни социалният министър. Той уточни, че идеята е там, където има дублиращи структури, да се направи 
оптимизация. Ако се случи такова разглеждане на структурите на администрацията, то това ще стане след 1 януари 2014 
г. 
За пенсиите Адемов обясни, че в бюджета на ДОО, който още не е внесен в МС, е предвидено да се въведе 
швейцарското правило от 1 юли догодина. "Има бурна дискусия около това какъв да бъде процентът на осъвременяване 
на пенсиите, индексирането. През последните 4 години нямаше такова индексиране. През следващата година 
предвиждаме въвеждане на швейцарското правило, което възстановява принципа да се съобразим с инфлацията 50% и 
50% от ръста на осигурителния доход. Съгласно сегашните разчети става въпрос за увеличение с около 3%. Надеждата ни 
е да стигнем тези 3%. Защото 1% индексация на пенсията означава милиони. Тези 3% означават 120 млн. лева от ДОО 
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само за 6 месеца", обясни министърът. Той каза, че близо 8,1 млрд. са заделени само за пенсии и обезщетения за 
следващата година. "Ако имаме по-голям БВП, по-голяма заетост, по-малък сив сектор, ще разчитаме и на по-високо 
оценяване. В противен случай можем да увеличим пенсиите с 15-20% сега, но после означава фалит", категоричен е 
Адемов. 
За ранното пенсиониране, Адемов подчерта, че това е проблем на осигурителната система. "Трябва да се предприемат 
мерки за ограничаване на това пенсиониране. Основният въпрос е в секторите за сигурност. Пенсиите в България са 
пенсиите за осигурителен стаж и възраст. В една от системите - МВР, ДАНС, следователи, дознатели и др. има само 
изискване за 27 години стаж, а няма изискване за възраст. А за пенсиите в Министерството на отбраната, примерно, 
искат да отпадне въведеното през миналата година изискване освен стаж, да има изискване за възраст. Осигурителният 
риск, който се покрива с парите от пенсии се нарича старост, а не младост, старостта се измерва с години, от тази гледна 
точка трябва да има възраст. Експертите предлагат да има възраст и стаж. За сектор сигурност нашето предложение е да 
има възраст и стаж, а каква ще бъде възрастта и стажът, това ще кажат политиците. Различавам се от Дянков, който 
предлагаше между две четения, аз искам да има съгласувания, това минава през НСТС и т.н.", категоричен е социалният 
министър. 
За тавана на пенсиите, той уточни, че предложеното в ДОО за следващата година не е най-доброто решение, но това е 
положението. "Това са 35% от максималния осигурителен доход, а за следващата година се предлага той да бъде 2400 
лева, което означава, че таванът за пенсиите ще е 860 лева. За максималния размер на пенсиите е казано в досега 
действащото законодателство, че за новоотпуснатите пенсии трябва да няма таван за тях. Ние предлагаме този текст да 
отпадне и да продължим с 35% от максималният осигурителен доход, и така максималният размер на пенсиите за 2014 г. 
да бъде 860 лева", добави още Адемов. 
 
Вестник Преса 
 
√ Пада гилотина над офшорките 
Отнемат лиценза на спортен клуб, ако собственикът крие данъци 
 
Властта определи точна дата за край на данъчните измами с офшорни фирми - 30 юни 2014 г. Тогава влиза в сила пълната 
забрана собственици на спортни клубове да имат дружества, регистрирани в зони за „данъчен рай“ като Сейшелите, 
Вирджинските или Каймановите острови. Същото важи за всички концесионери, инвеститори, търговци на оръжие, за 
собственици на радиа и телевизии, на банки, пенсионни и здравни фондове, на казина, на ТЕЦ и ВЕЦ. Общо 20 са 
областите, в които е въведена забрана с проекта на закон. Шефът на бюджетната комисия Йордан Цонев обясни вчера, 
че го внасят в НС още тази седмица. Смята се, че българи държат около 6 млрд. евро в офшорни зони. 
Ако се установи, че законът е погазен, санкциите са драстични. Ще се отнемат лицензи и ще се прекратяват концесии. 
Ако не са изтекли пет години от приватизационна сделка и собственикът продължава да е офшорна фирма, сделката 
може да се обяви за недействителна, като държавата няма да връща пари и да дължи каквито и да било компенсации 
или обезщетения. Ако измамата е с участник в обществена поръчка, договорът ще се прекратява без предизвестие. А ако 
е изпълнена, ще се връщат всички получени суми заедно със законните лихви.  Ще се отказва предоставяне на лиценз на 
спортен клуба или ще се отнеме, ако собственикът държи пари в „данъчен рай“.  
 
Economynews.bg 
 
√ НАП разсрочва данъци и осигуровки 
 
Всяка фирма, която изпитва временни финансови затруднения и чиито банкови сметки са запорирани от НАП, може да 
поиска от приходната администрация да й бъде разрешено да плаща дълговете си на части с издаването на разрешение 
за неотложно плащане, съобщи приходната агенция. Процедурата включва отправяне на писмено искане до публичния 
изпълнител, който определя процент от постъпленията по банковите сметки на длъжника да се удържа за плащането на 
задължения към бюджета, а част от средствата да продължи да се използва за неотложни плащания по договори към 
доставчици, за заплати на персонала и други подобни. Задължителни условия са сумите да са дължими по договори, 
свързани с основната дейност на длъжника и възможността забавянето или неплащането на тези суми да доведе до 
тежки стопански последици за длъжника. Най-често държавата в лицето на НАП задържа между 20 и 30 процента от 
всички постъпления по банковата сметка на фирмата, 
получила разрешение за неотложно плащане, допълват още от приходната агенция. За да получи възможност да плаща 
на части, длъжникът трябва да представи банкови извлечения за доказване на паричните потоци; прогноза за очакваните 
приходи и разходи за периода, за който се иска разрешението, както и обезпечение на целия си дълг, заедно с изтеклите 
лихви. Най-често за обезпечение на публичното вземане служат превозни средства, машини, оборудване, недвижими 
имоти. Обикновено разрешенията за неотложни плащания се издават за период от един до три месеца, но няма пречка 
да бъдат продължени, ако длъжникът спазва договорените условия. Процедурата по издаване на разрешение 
обикновено трае не повече от седем дни. За последните шест месеца от разрешения за неотложни плащания са се 
възползвали над 6000 фирми с дългове за близо 450 млн. лева. 


