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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Спри! Данъчни 
НАП ще спира и проверява рискови товари, но на извадков принцип 
 
От началото на следващата година ще започне да функционира ново звено на Националната агенция за приходите, което 
ще действа на принципа на КАТ. Данъчните ще имат право да извършват контрол на движението на рискови откъм 
измами с ДДС стоки на територията на България, като за това ще отговаря бъдещата дирекция "Финансов контрол", 
съобщиха от НАП. 
Новите правомощия на данъчните са разписани в проектоизмененията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
който беше приет от Министерския съвет в сряда. Текстовете все още не са публични, но от приходната агенция 
обясниха, че проверките ще се извършват на извадков принцип, след като се извърши анализ на риска. 
Как ще работи 
"Работата ще се извършва в близост до граничните пунктове между България и Румъния и Гърция, както и във 
вътрешността на страната – в местата, където транспортните средства ще бъдат разтоварвани под данъчен контрол", 
става ясно от прессъобщението на НАП.  От приходната агенция обясниха, че пунктовете за проверка ще бъдат 
разположени близо до граничните пунктове, а могат да бъдат и мобилни. Идеята е проверките да стават не места, където 
има паркинги и отбивки на пътя, за да няма задръствания. Освен това няма да се спират всички превозни средства, а 
само тези, за които има съмнение, че се движат без нужната документация. Когато превозното средство стигне до 
борсата или тържището, където ще се разтоварва, там ще го посрещнат служители на НАП от териториалните структури 
на агенцията. 
Контролът в близост до границите, както и този във вътрешността на страната, е предвидено да е постоянен, т.е. 24 часа в 
денонощието, 7 дни в седмицата, съобщиха от НАП. По външните за ЕС граници контролът ще се извършва, както и 
досега, от Агенция "Митници". 
Кой ще е засегнат 
Става дума за стоки, които крият висок риск от данъчни измами. Това са най-често са бързооборотни стоки като 
селскостопанска продукция, зърно, захар, месо и други подобни. Списъкът от стоки, които попадат в тази категория, ще 
се определя всяка година от изпълнителния директор на НАП и трябва да бъде одобрен от финансовия министър. 
Това е и едно от притесненията, които изразиха някои от социалните партньори, когато законопроектът беше гласуван на 
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество - няма ясни критерии какви стоки могат да попадат там. 
Критиките 
Според данъчни експерти обаче съществува опасност новите правомощия на данъчните да се превърнат в нещо като 
"един нов  КАТ, на който ще трябва да се плаща на място, като те спрат, за да си  спестиш неприятности". Според 
проектоизмененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс приходната администрация ще може да пломбира 
заредените микробуси, да налага запори върху рисковите стоки и да следи разтоварването. 
 
Вестник Труд 
 
√ Средната пенсия расте с 13 лева 

 
Средната пенсия през следващата година ще нарасне с 13,45 лв. до 307,64 лв. Това показва проекта за бюджет на 
Държавното обществено осигуряване, публикуван снощи. Според него се запазва възрастта за пенсиониране, но 
намаляват пенсионерите с около 1 процентен пункт. 
Разчетите са правени при увеличен среден осигурителен доход - от 650,14 лв. в момента на 677,67 лв. Разчита се това да 
донесе повече приходи в системата. 
Предвижда се ръст на всички пенсии с 3% догодина, а таванът за най-високите ще е 840 лева. 
Разходите за пенсиище скочат с около 5%. Увеличаването на тавана ще струва на бюджета около 18 млн. лева. Най-много 
пари ще отидат за повишение на минималната осигурителна пенсия - повече от 160 млн. лева. А общо 119 млн. лева са 
заделени за увеличаване на всички пенсии от 1 юли. 
Недостигът по бюджета на общественото осигуряване се очаква да бъде близо 2 млрд. лева, като той ще се покрие с 
трансфер от държавния бюджет. Традиционно най-голям е недостига за пенсии - 1,78 млрд. лева, следван от парите за 
безработица - 163 млн. лева. За сравнение според доклад за деветте месеца на тази година недостига по бюджета на 
общественото осигуряване е близо 170 млн. лева. 
Вчера бе оповестен и проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2014 г. 
В него е заложено повишаване на заплатите на работещите в системата на здравната помощ. За целта разходите за 
персонал ще са с 5,62 млн. лв. повече от тези, които са заложени за изтичащата година. 
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Мотивът е, че през последните 5 години средствата за заплати не са били увеличавани. Това противоречи на опита на 
финансовото министерство да наложи 10% съкращения в администрацията. 
За сметка на това парите за лечение на зъби ще са по-малко с над 6 млн. лв. Здравноосигурителните приходи се очаква 
да са по-големи с 98 млн. лв. спрямо тази година. С 5,3 млн. лв. повече ще даде Министерството на здравеопазването на 
НЗОК от 2013 г. 
 
 
√ "Икономист" за България: 0,6% ръст през тази година 

 
Българската икономика ще отчете ръст от 0,6% тази година, показва прогнозата на “Икономист интелиджънс юнит”, която 
беше представена на започналия в София вчера Евро-балкански форум, организиран от анализаторската групировка. 
Прогнозата е почти същата като обявената от Международния валутен фонд само преди дни за 0,5% ръст. 
“Балканите имат общи проблеми - висока корупция, безработица, а реформите стават бавно. Затова за всички страни е 
важно подобряване на бизнес климата чрез повече прогрес в премахване на бюрокрацията и регулациите и повече 
инвестиции в образованието.” Това каза Джоан Хоуи, старши анализатор за Европа в “Икономист интелиджънс юнит”. 
Според нея политическият риск в страните от региона отблъсква инвеститорите, като има много голям потенциал за 
социални протести заради високата безработица. 
“Икономиката ни се нуждае от нови дози конкурентоспособност, затова акцентите в икономическата ни програма са 
насочена към осигуряване на стабилност и предвидимост”, каза премиерът Пламен Орешарски, който откри форума. 
“Особено важно е да реформираме образованието, това е секторът който има най-голям потенциал за зареждане на 
икономиката ни”, заяви премиерът. 
Преди 5 години България влезе в кризата в отлична фискална кондиция, похвали се Орешарски, който по това време 
беше финансов министър. Той припомни за трупаните през предкризисните години излишъци и постигането на рекордно 
ниско ниво на държавния дълг - 14% от БВП. 
“Но кризата не ни подмина заради външните ефектите като свиването на инвестициите, ограниченото вътрешно търсене 
и хаотичната икономическа политика през последните години”, добави той. 
“Шегувахме се, че кризата не ни е засегнала, защото не сме излезли от предходната криза. Важното е че, кризите не ни 
убиха, а ни направиха по-силни”, каза Орешарски. 
Според “Икономист интелиджънс юнит” рискът за разпадане на еврозоната е много по-нисък отпреди година и в 
момента не стаи на дневен ред напускането на валутната зона от някоя държава. 
 
Вестник Преса 
 
√ Хазната събира 1 млрд. лева повече данъци 
Половината министерства не са представили разчетите си 
 
Управляващите планират да съберат 1 млрд. лв. повече данъчни приходи догодина, научи „Преса“. В републиканския 
бюджет за 2013 г. след актуализацията бе записано, че държавата очаква да събере от налози 16,085 млрд. лв. За 
догодина финансовото министерство е оптимистично настроено и очаква сумата да се увеличи с милиард лева заради 
по-добра събираемост и възстановяване на икономическия растеж. Запознати обясниха, че най-много постъпления ще 
дойдат от ДДС. Докато сумите, събирани от налози, ще се увеличават, догодина неданъчните приходи ще се свият. 
Според източници на „Преса“ причината са еднократните постъпления през 2013 г. Такива например са около 200 млн. 
лв. от продажбата на държавните дялове в ЕРП и още 155 млн. лв. от арбитражното дело за БТК. Подобни приходи 
догодина няма да има. Все още пълният вариант на бюджета не е готов. Половината от министерствата и 
първостепенните агенции не са представили разчетите и разходните си политики. Срокът бе понеделник. Ако данните не 
се съберат в следващите дни, сумите ще бъдат служебно разписани от финансовото министерство, обясниха запознати с 
процедурата. 
Какво е ясно досега? Догодина БВП ще е 81,56 млрд. лв. Разходите на държавата ще са 39% от БВП, или 31,808 млрд. лв. 
При заложения БВП дефицитът в хазната ще е 1,8% - 1,468 млрд. лв. Приходите ще са 30,34 млрд. лв. Категорично е 
решено и минималната заплата да се вдигне от 310 на 340 лв., а максималният осигурителен доход да е 2400 лв.  
 
economynews.bg 
 
√ Специален режим за касова отчетност на ДДС 
 
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ДДС, с които се въвежда нов специален режим за касова 
отчетност на ДДС. Въвеждането на специалния режим има за цел подпомагане на малките предприятия, които срещат 
затруднения при плащането на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на 
стоки и услуги от клиентите си, посочва в мотивите си вносителят - Министерският съвет. Отчитането на ДДС по 
специалния режим за касова отчетност ще позволи на лицата, които го прилагат, да го отчитат към бюджета при 
плащането по доставката от техните клиенти. Едновременно с това е регламентирано, че при прилагането на този режим 
правото на приспадане на данъчен кредит за данъчно задължените лица, които го прилагат, ще възниква от момента, в 
който ДДС върху доставените им стоки или услуги е платен на техния доставчик.  
Режимът не е задължителен и малките и средните предприятия имат право да направят избор за неговото прилагане. 
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Предвиден е максимален праг на облагаем оборот за прилагане на режима не повече от левовата равностойност на 500 
000 евро, реализиран за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, и 
изискване доставките по режима да са с място на изпълнение в страната.  
Вносителят посочва, че друг особен режим, който се въвежда със законопроекта, е режимът на облагане на доставки на 
стоки и услуги на Граничния комбиниран мост "Видин Калафат". Мястото на изпълнение на услугите по събиране на 
таксата за преминаване на моста е на територията на България, когато направлението на пътуването е от България към 
Румъния, или на територията на Румъния, когато направлението на пътуването е от Румъния към България. Доставките по 
поддръжка/ремонт на моста са с място на изпълнение на територията на страната или на Румъния в зависимост от това, 
на коя териториална част се извършват. Менда Стоянова от ГЕРБ възрази, че подкрепя идеята за касовата отчетност, но 
смята, че начинът, по който ще се приложи, е много сложен. Нека този режим да влезе при такива условия, които да 
облекчат бизнеса, а не да го натоварят, призова тя. Петър Кънев от левицата апелира да се спре с опозиционното 
мислене и да се направи нещо добро за малките и средни предприятия.  
 
 


