Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Вестник Стандарт
√ Бюджет 2014: Повече пари за хората и бизнеса
Не сме съгласни минималната заплата да скочи с 10%
Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Като цяло бюджетът за 2014 г. е един нелош според бизнеса бюджет. Запазва се макроикономическата стабилност при
ниски нива на данъчните ставки. Данъчна стабилност също имаме. Преразпределението на БВП през бюджета е под 40%,
даже по приходите е под 38% от БВП. Т.е. оставят се повече доходи в домакинствата и бизнеса. Планираният ръст на БВП
от 1.8% е леко оптимистичен. Нашата прогноза е за 1.3-1.5%. Но би могло да се случат и 1.8%, ако има благоприятен
сценарий на външните условия и ако сработят политиките за увеличаване на потреблението и подобряване на бизнес
средата. Подкрепяме стъпката за намаляване на дефицита на 1.8%, от 2% за т.г. след актуализацията на бюджета. Ако не
се изпълни прогнозата за приходите обаче, не следва този дефицит да се запазва за сметка на изземване на ликвидност
от бизнеса. Т.е. не трябва да се забавят плащанията към бизнеса, за да се влезе в този дефицит. Относно заетостта очакваме пречупване на тенденцията на спад. Анкета сред членовете на АИКБ показва, че повечето от тях ще запазят
заетостта в сегашните рамки, а тези, които планират увеличение, са повече от онези, които смятат да съкращават
персонал.
Относно приходната част смятаме, че бюджетът не е мързелив, той е реалистичен.
Смятаме, че е възможно да се увеличат приходите от данъка върху общия доход, тъй като в реалния сектор, пак на базата
на анкета, се очаква лек ръст на възнагражденията от 4-5%. За да се увеличи в такава степен ДДС обаче, трябва да
сработят наистина планираните нови мерки - промените в начина на събиране на ДДС за зърнените култури, мобилните
групи за контрол при придвижването на стоки с повишен риск и др. Смятаме, че има по-сериозен резерв в приходите от
акцизи, ако наистина ще се борим с контрабандата. Относно корпоративния данък смятаме, че той е реалистично
планиран. Малко ни притеснява ръстът от 0.7% на приходите от такси. Те всъщност се превръщат в квазиданъци, защото
по закон трябва да са до размера на разходите за администрирането на услугите, а това не е така. Прокламираната
политика е, че ще се спазва този принцип, което означава таксите да намаляват, но виждаме, че приходите от тях растат.
В разходната част предимство е намаляването на парите за отбрана и сигурност и увеличаване за образованието.
Относно увеличението на резерва за непредвидени разходи смятаме, че заложеното число е разумно. То е един буфер
при неизпълнение на бюджета. Трябва да бъде подкрепено програмното бюджетиране, като имам предвид този нов
фонд, който се формира за подкрепа на регионите с бюджет от 500 млн. лв. Това е нещо, което ще наблюдаваме с
интерес. За момента няма пълна яснота как ще се кандидатства за финансиране по него. Това е новост, която не искаме
веднага да разкритикуваме, преди да сме разбрали какво представлява, макар че фондовото финансиране през
бюджета няма добри практики във времето. Да се надяваме, че този път няма да се случи така.
Имаме и критики към бюджета. Не подкрепяме ръста на минималната работна заплата, особено с такава стъпка - 10%.
Като се вземе предвид, че върху нея ще се начислява и процент прослужено време, в някои сектори тя ще се изравни със
средната заплата. Не подкрепяме и увеличаването на максималния осигурителен доход. Не виждаме и исканото от
бизнеса премахване на т. нар. клас за реалния сектор, след като той отпадна за бюджетната сфера. Не виждаме и
политика за ускорено въвеждане на електронното правителство.
Такси за вписване на финансовите отчети в Търговския регистър са бюджетирани и за следващата година - това е
безобразие. А много отдавна има техническа възможност тези отчети да се придобиват от Търговския регистър служебно
чрез връзка с информационните системи с НАП или НСИ. Категорично против сме трите дни болнични да продължават да
се плащат от бизнеса. Не виждаме също така енергични мерки и стремеж за намаляване на течовете в осигурителната
система, например за ограничаване на инвалидните пенсии.
Вестник Труд
√ Прекрояването на бюджета стартира
Прекрояването на бюджет 2014 тръгна само ден след като проектът му бе качен на сайта на финансовото министерство.
Ябълката на раздора се оказа текстът, който предвижда от 1 януари догодина фонд "Земеделие" да стане част от
Министерството на земеделието, т.е. второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
Както "Труд" първи писа, срещу промяната възрази аграрният министър Димитър Греков, който обяви, че ако това се
случи, от Нова година временно трябва да се замрази разплащането с европари за земеделие. Причината е, че ще трябва
да се направи нова акредитация на ведомството като Разплащателна агенция за агропарите от ЕС.
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Изненадващо вчера от финансовото министерство заявиха пред "Труд", че ведомството е "склонно да приеме позицията,
че фонд "Земеделие" трябва да остане първостепенен разпоредител с бюджетни кредити". Оттам обаче не отговориха
защо в проекта на Бюджет 2014 е написано точно обратното.
С проектобюджета финансовото министерство е влязло в противоречие и със Закона за публичните финанси, въз основа
на който за първи път тази година бе изготвен държавният бюджет. В него има изричен текст, че фонд "Земеделие"
трябва да остане първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
Депутатът от ГЕРБ Десислава Танева се възмути от намерението за вливане на фонд "Земеделие" в земеделското
министерство.
"Подобно решение е крайно озадачаващо и немотивирано", каза тя пред "Труд" и предположи, че поправката цели част
от средствата на фонд "Земеделие" да покриват разходите на нереформирани предприятия в земеделието като
"Напоителни системи" и Селскостопанската академия. Танева бе категорична, че ако проектът не се поправи, под риск
ще е и самостоятелността на фонда. "Земеделие" одобрява и плаща по Програмата за развитие на селските райони,
която е най-голямата европрограма в България.
В момента ведомството се ръководи от управителен съвет от 11 члена - зам.-министри от различни министерства. "Какво
ще се случи с този управителен съвет, ако се влее фондът в министерството? Вероятно след промяната решенията ще се
вземат от министерството", добави Танева.
Срещу бюджета вчера възрази и бившият транспортен министър Ивайло Московски. Той посочи, че никъде в него не
намира записани средства за електронното управление и електронното правителство.
Има риск от неизпълнение
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Приходната част непрекъснато се повишава и е доста оптимистична. Това засилва риска от неизпълнение и актуализация
догодина. КРИБ е против увеличаването на минималната заплата, тъй като в момента почти няма ръст на икономиката.
По-скоро трябва да се концентрираме върху запазването на сегашните нива на възнагражденията. Против сме и
повишаването на максималния осигурителен доход.
Секторът на информационните технологии, където заплатите са високи, ще пострада. Това ще увеличи разходите на
работодателите за труд и ще доведе до изтичане на инвестиции и висококвалифицирани работници в съседна
Македония, която има индустриални паркове с много по-добри условия от нашите.
Кръпки вместо политика
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, КТ "Подкрепа"
В социалната област няма политика. Правят се отделни кръпки, нещо се замразява, но липсва целенасочен подход и
последователност. Хубаво е, че помощта за второ дете се увеличава от 35 на 50 лв., но на практика няма основания за
това, защото най-големите разходи са за първото дете. В бюджета не виждаме изпълнението на основните ни искания да
се въведе семейно подходно облагане и необлагаем минимум.
Притеснява ни и това, че максималната пенсия ще се увеличи със 70 лв., а минималната - с 4,50 лв. Не сме доволни от
нарастването на пенсионната възраст за първа и втора категория труд. Изтърваваме момента да решим големия проблем
с втория и третия стълб на пенсионната система.
Проектът е добър
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, Асоциация на индустриалниякапитал в България
Бюджетът е добър за бизнеса. Допусканията за 1,8% ръст на БВП биха могли да се сбъднат, ако политиките за
увеличаване на вътрешното потребление и подобряване на бизнес средата дадат резултат.
Подкрепяме запазването на ниския дял на преразпределяне на БВП чрез бюджета и данъчната стабилност при ниски
нива на ставките. Приходната част е реалистична и изпълнима при увеличаване на събираемостта. Смятаме, че има
резерви при акцизите.
Не подкрепяме увеличението на минималната заплата и на максималния осигурителен доход. Необходимо е по-голямо
увеличение на парите за заетост. Анкета сред членовете ни сочи, че ще има леко увеличение на работните заплати през
2014 г. с 4-5%.t
Парламентът си реже 1,5 млн. лв.
В знак на "солидарност" и парламентът ще свие скромно бюджета си за 2014 г. с до 1,5 млн. лв. Това обяви
председателят на НС Михаил Миков пред парламентарната комисия по бюджет и финанси. Заложеният бюджет на
парламента е 53 млн. лв. за 2014 г., колкото е и през тази година.
НС ще се откаже от нова пленарна зала и ще "дари" 10 млн. лв. на пенсионери и деца. Това е част от 28-те млн. лв.
предвидени за изграждането.
Миков обясни, че намаляването на разходите ще дойде от намаления трансфер от държавната субсидия и от по-малкото
собствени приходи заради закриването на НЦИОМ, а също и от намаления тираж на "Държавен вестник".
В същото време ще се обособи специално звено за оценка на въздействие на законодателството, което се приема от
парламента. Според Миков то няма да натовари бюджета на Народното събрание. Спестявания ще бъдат направени и от
закупуването на хартия.
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√ Законът за офшорките слага кръст на сделката за ПОК "Доверие"
Със закона за офшорките "категорично слагаме кръст на сделката за продажбата на пенсионния фонд "Доверие". Това
обяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Йордан Цонев при одобрението на
законопроекта за първо четене в пленарна зала.
Той е вносител на законопроекта заедно с Делян Пеевски, който, по думите на Цонев отпреди няколко дни, е автор на
"двайсетина члена от закона", обаче не дойде на заседанието на бюджетната комисия. Пеевски не е видян да стъпва в
парламента от деня преди повече от три месеца, когато бе избран за шеф на ДАНС, а няколко дни по-късно бе освободен
от този пост. Той не се появи и когато Конституционният съд обяви, че няма несъвместимост между няколкодневния му
престой начело на агенцията по сигурността и мандата му на народен представител.
"Съвносителят къде е", попита депутатът от БСП Георги Кадиев. "Аз не съм ли ви достатъчен. Ще ви запозная подробно",
отговори му Цонев.
Сделката за покупката на най-големия пенсионен фонд "Доверие" се точи от юли, като реалните купувачи засега остават
неясни, а Комисията по финансов надзор все още не я е одобрила.
Законът на шестте члена
За разлика от дългото си име - "Законопроект за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици" съдържанието на
закона е кратко и се състои от шест члена.
В 20 точки са изброени икономическите сфери, в които се забранява участието на офшорни компании. Сред тях са
приватизация, обществени поръчки, концесии, покупка на държавни и общински имоти, банки, застраховане, пенсионни
фондове, мобилни оператори, медии.
Веднага след това са трите изключения, когато забраните не се прилагат, например ограниченията не важат за офшорни
дружества, които са дъщерни на дружества с реални собственици и регистрация в България. Предвидени са санкции при
представяне на документи с невярно съдържание. С промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) е
предвидено как да се облагат офшорните компании.
Вратички
От обществените дискусии е станало ясно, че в закона има вратички и за това ще се вслушаме в разумните предложения,
обеща Цонев. Той даде пример за заобикаляне на закона като офшорките се регистрират като български юридически
лица. За това този текст ще бъде включен между двете четения на законопроекта.
Място ще намерят и предложенията на Асоциацията на индустриалния капитал, обеща още Цонев. По думите му
членове на организацията са имали притеснения по отношение на проекта, защото търгуват с офшорни компании.
ГЕРБ неподготвени
Дискусия по законопроекта почти не се получи, защото депутатите от ГЕРБ се оказаха неподготвени. Менда Стоянова
настоя за отлагане с аргумента, че няма приложени становища на заинтересованите лица по законопроекта.
Георги Кадиев от БСП попита защо в забранителния списък не са включени например одиторските компании и
социологическите агенции. "Да не се окаже, че правим нещо, което вече го има в специалните закони. Иначе идеята е
добра и в нея има зрънце рационалност", каза Кадиев.
Целта е текстовете да не са разхвърляни по всички закони, а да са събрани на едно място, отговори му Цонев. По думите
му българският закон за офшорките може да послужи за пример на други страни от ЕС, където липсва такова
законодателство.
Оказа се, че няма анализ какъв ще е ефектът от прилагането на закона. "Оценка за въздействие на 99% от
законопроектите няма", отговори Цонев. Той посочи, че по неофициална информация за 23 години офшорките са
нанесли щети между 13 и 14 милиарда лева на българската икономика.
Целта ни е да ограничим влиянието им и прането на пари, което най-често става чрез фирми с неясна собственост, каза
Цонев.
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√ Прекрояването на бюджета стартира
Прекрояването на бюджет 2014 тръгна само ден след като проектът му бе качен на сайта на финансовото министерство.
Ябълката на раздора се оказа текстът, който предвижда от 1 януари догодина фонд "Земеделие" да стане част от
Министерството на земеделието, т.е. второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, пише в днешния си брой
вестник "Труд".
Срещу промяната възрази аграрният министър Димитър Греков, който обяви, че ако това се случи, от Нова година
временно трябва да се замрази разплащането с европари за земеделие. Причината е, че ще трябва да се направи нова
акредитация на ведомството като Разплащателна агенция за агропарите от ЕС.
Изненадващо вчера от финансовото министерство заявиха пред "Труд", че ведомството е "склонно да приеме позицията,
че фонд "Земеделие" трябва да остане първостепенен разпоредител с бюджетни кредити". Оттам обаче не отговориха
защо в проекта на Бюджет 2014 е написано точно обратното.
С проектобюджета финансовото министерство е влязло в противоречие и със Закона за публичните финанси, въз основа
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на който за първи път тази година бе изготвен държавният бюджет. В него има изричен текст, че фонд "Земеделие"
трябва да остане първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
Депутатът от ГЕРБ Десислава Танева се възмути от намерението за вливане на фонд "Земеделие" в земеделското
министерство.
"Подобно решение е крайно озадачаващо и немотивирано", каза тя пред "Труд" и предположи, че поправката цели част
от средствата на фонд "Земеделие" да покриват разходите на нереформирани предприятия в земеделието като
"Напоителни системи" и Селскостопанската академия. Танева бе категорична, че ако проектът не се поправи, под риск
ще е и самостоятелността на фонда. "Земеделие" одобрява и плаща по Програмата за развитие на селските райони,
която е най-голямата европрограма в България.
В момента ведомството се ръководи от управителен съвет от 11 члена - зам.-министри от различни министерства. "Какво
ще се случи с този управителен съвет, ако се влее фондът в министерството? Вероятно след промяната решенията ще се
вземат от министерството", добави Танева.
Срещу бюджета вчера възрази и бившият транспортен министър Ивайло Московски. Той посочи, че никъде в него не
намира записани средства за електронното управление и електронното правителство.
Има риск от неизпълнение
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Приходната част непрекъснато се повишава и е доста оптимистична. Това засилва риска от неизпълнение и актуализация
догодина. КРИБ е против увеличаването на минималната заплата, тъй като в момента почти няма ръст на икономиката.
По-скоро трябва да се концентрираме върху запазването на сегашните нива на възнагражденията. Против сме и
повишаването на максималния осигурителен доход.
Секторът на информационните технологии, където заплатите са високи, ще пострада. Това ще увеличи разходите на
работодателите за труд и ще доведе до изтичане на инвестиции и висококвалифицирани работници в съседна
Македония, която има индустриални паркове с много по-добри условия от нашите.t
Кръпки вместо политика
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, КТ "Подкрепа"
В социалната област няма политика. Правят се отделни кръпки, нещо се замразява, но липсва целенасочен подход и
последователност. Хубаво е, че помощта за второ дете се увеличава от 35 на 50 лв., но на практика няма основания за
това, защото най-големите разходи са за първото дете. В бюджета не виждаме изпълнението на основните ни искания да
се въведе семейно подходно облагане и необлагаем минимум.
Притеснява ни и това, че максималната пенсия ще се увеличи със 70 лв., а минималната - с 4,50 лв. Не сме доволни от
нарастването на пенсионната възраст за първа и втора категория труд. Изтърваваме момента да решим големия проблем
с втория и третия стълб на пенсионната система. t
Проектът е добър
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, Асоциация на индустриалния капитал в България
Бюджетът е добър за бизнеса. Допусканията за 1,8% ръст на БВП биха могли да се сбъднат, ако политиките за
увеличаване на вътрешното потребление и подобряване на бизнес средата дадат резултат.
Подкрепяме запазването на ниския дял на преразпределяне на БВП чрез бюджета и данъчната стабилност при ниски
нива на ставките. Приходната част е реалистична и изпълнима при увеличаване на събираемостта. Смятаме, че има
резерви при акцизите.
Не подкрепяме увеличението на минималната заплата и на максималния осигурителен доход. Необходимо е по-голямо
увеличение на парите за заетост. Анкета сред членовете ни сочи, че ще има леко увеличение на работните заплати през
2014 г. с 4-5%.t
Парламентът си реже 1,5 млн. лв.
В знак на "солидарност" и парламентът ще свие скромно бюджета си за 2014 г. с до 1,5 млн. лв. Това обяви
председателят на НС Михаил Миков пред парламентарната комисия по бюджет и финанси. Заложеният бюджет на
парламента е 53 млн. лв. за 2014 г., колкото е и през тази година.
НС ще се откаже от нова пленарна зала и ще "дари" 10 млн. лв. на пенсионери и деца. Това е част от 28-те млн. лв.
предвидени за изграждането .
Миков обясни, че намаляването на разходите ще дойде от намаления трансфер от държавната субсидия и от по-малкото
собствени приходи заради закриването на НЦИОМ, а също и от намаления тираж на "Държавен вестник".
В същото време ще се обособи специално звено за оценка на въздействие на законодателството, което се приема от
парламента. Според Миков то няма да натовари бюджета на Народното събрание. Спестявания ще бъдат направени и от
закупуването на хартия.
bezpartien.com
√ Промените в бюджета започнаха
Прекрояването на бюджет 2014 тръгна само ден след като проектът му бе качен на сайта на финансовото министерство.
Ябълката на раздора се оказа текстът, който предвижда от 1 януари догодина фонд „Земеделие“ да стане част от
Министерството на земеделието, т.е. второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
Както „Труд“ първи писа, срещу промяната възрази аграрният министър Димитър Греков, който обяви, че ако това се
случи, от Нова година временно трябва да се замрази разплащането с европари за земеделие. Причината е, че ще трябва
да се направи нова акредитация на ведомството като Разплащателна агенция за агропарите от ЕС.
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Изненадващо вчера от финансовото министерство заявиха пред „Труд“, че ведомството е „склонно да приеме позицията,
че фонд „Земеделие“ трябва да остане първостепенен разпоредител с бюджетни кредити“. Оттам обаче не отговориха
защо в проекта на Бюджет 2014 е написано точно обратното.
С проектобюджета финансовото министерство е влязло в противоречие и със Закона за публичните финанси, въз основа
на който за първи път тази година бе изготвен държавният бюджет. В него има изричен текст, че фонд „Земеделие“
трябва да остане първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
Депутатът от ГЕРБ Десислава Танева се възмути от намерението за вливане на фонд „Земеделие“ в земеделското
министерство. „Подобно решение е крайно озадачаващо и немотивирано“, каза тя пред „Труд“ и предположи, че
поправката цели част от средствата на фонд „Земеделие“ да покриват разходите на нереформирани предприятия в
земеделието като „Напоителни системи“ и Селскостопанската академия. Танева бе категорична, че ако проектът не се
поправи, под риск ще е и самостоятелността на фонда. „Земеделие“ одобрява и плаща по Програмата за развитие на
селските райони, която е най-голямата европрограма в България. В момента ведомството се ръководи от управителен
съвет от 11 члена – зам.-министри от различни министерства. „Какво ще се случи с този управителен съвет, ако се влее
фондът в министерството? Вероятно след промяната решенията ще се вземат от министерството“, добави Танева.
Срещу бюджета вчера възрази и бившият транспортен министър Ивайло Московски. Той посочи, че никъде в него не
намира записани средства за електронното управление и електронното правителство.
Има риск от неизпълнение
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Приходната част непрекъснато се повишава и е доста оптимистична. Това засилва риска от неизпълнение и актуализация
догодина. КРИБ е против увеличаването на минималната заплата, тъй като в момента почти няма ръст на икономиката.
По-скоро трябва да се концентрираме върху запазването на сегашните нива на възнагражденията. Против сме и
повишаването на максималния осигурителен доход.
Секторът на информационните технологии, където заплатите са високи, ще пострада. Това ще увеличи разходите на
работодателите за труд и ще доведе до изтичане на инвестиции и висококвалифицирани работници в съседна
Македония, която има индустриални паркове с много по-добри условия от нашите.
Кръпки вместо политика
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, КТ „Подкрепа“
В социалната област няма политика. Правят се отделни кръпки, нещо се замразява, но липсва целенасочен подход и
последователност. Хубаво е, че помощта за второ дете се увеличава от 35 на 50 лв., но на практика няма основания за
това, защото най-големите разходи са за първото дете. В бюджета не виждаме изпълнението на основните ни искания да
се въведе семейно подходно облагане и необлагаем минимум.
Притеснява ни и това, че максималната пенсия ще се увеличи със 70 лв., а минималната – с 4,50 лв. Не сме доволни от
нарастването на пенсионната възраст за първа и втора категория труд. Изтърваваме момента да решим големия проблем
с втория и третия стълб на пенсионната система.
Проектът е добър
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, Асоциация на индустриалния капитал в България
Бюджетът е добър за бизнеса. Допусканията за 1,8% ръст на БВП биха могли да се сбъднат, ако политиките за
увеличаване на вътрешното потребление и подобряване на бизнес средата дадат резултат. Подкрепяме запазването на
ниския дял на преразпределяне на БВП чрез бюджета и данъчната стабилност при ниски нива на ставките. Приходната
част е реалистична и изпълнима при увеличаване на събираемостта. Смятаме, че има резерви при акцизите. Не
подкрепяме увеличението на минималната заплата и на максималния осигурителен доход. Необходимо е по-голямо
увеличение на парите за заетост. Анкета сред членовете ни сочи, че ще има леко увеличение на работните заплати през
2014 г. с 4-5%.
Парламентът си реже 1,5 млн. лв.
В знак на „солидарност“ и парламентът ще свие скромно бюджета си за 2014 г. с до 1,5 млн. лв. Това обяви
председателят на НС Михаил Миков пред парламентарната комисия по бюджет и финанси. Заложеният бюджет на
парламента е 53 млн. лв. за 2014 г., колкото е и през тази година. НС ще се откаже от нова пленарна зала и ще „дари“ 10
млн. лв. на пенсионери и деца. Това е част от 28-те млн. лв. предвидени за изграждането .
Миков обясни, че намаляването на разходите ще дойде от намаления трансфер от държавната субсидия и от по-малкото
собствени приходи заради закриването на НЦИОМ, а също и от намаления тираж на „Държавен вестник“. В същото
време ще се обособи специално звено за оценка на въздействие на законодателството, което се приема от парламента.
Според Миков то няма да натовари бюджета на Народното събрание. Спестявания ще бъдат направени и от закупуването
на хартия.
ida.bg
√ Бюджет 2014: Повече пари за хората и бизнеса
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Като цяло бюджетът за 2014 г. е един нелош според бизнеса бюджет. Запазва се макроикономическата стабилност при
ниски нива на данъчните ставки. Данъчна стабилност също имаме. Преразпределението на БВП през бюджета е под 40%,
даже по приходите е под 38% от БВП. Т.е. оставят се повече доходи в домакинствата и бизнеса. Планираният ръст на БВП
от 1.8% е леко оптимистичен. Нашата прогноза е за 1.3-1.5%. Но би могло да се случат и 1.8%, ако има благоприятен
сценарий на външните условия и ако сработят политиките за увеличаване на потреблението и подобряване на бизнес
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средата. Подкрепяме стъпката за намаляване на дефицита на 1.8%, от 2% за т.г. след актуализацията на бюджета. Ако не
се изпълни прогнозата за приходите обаче, не следва този дефицит да се запазва за сметка на изземване на ликвидност
от бизнеса. Т.е. не трябва да се забавят плащанията към бизнеса, за да се влезе в този дефицит. Относно заетостта очакваме пречупване на тенденцията на спад. Анкета сред членовете на АИКБ показва, че повечето от тях ще запазят
заетостта в сегашните рамки, а тези, които планират увеличение, са повече от онези, които смятат да съкращават
персонал.
Относно приходната част смятаме, че бюджетът не е мързелив, той е реалистичен.
Смятаме, че е възможно да се увеличат приходите от данъка върху общия доход, тъй като в реалния сектор, пак на базата
на анкета, се очаква лек ръст на възнагражденията от 4-5%. За да се увеличи в такава степен ДДС обаче, трябва да
сработят наистина планираните нови мерки - промените в начина на събиране на ДДС за зърнените култури, мобилните
групи за контрол при придвижването на стоки с повишен риск и др. Смятаме, че има по-сериозен резерв в приходите от
акцизи, ако наистина ще се борим с контрабандата. Относно корпоративния данък смятаме, че той е реалистично
планиран. Малко ни притеснява ръстът от 0.7% на приходите от такси. Те всъщност се превръщат в квазиданъци, защото
по закон трябва да са до размера на разходите за администрирането на услугите, а това не е така. Прокламираната
политика е, че ще се спазва този принцип, което означава таксите да намаляват, но виждаме, че приходите от тях растат.
В разходната част предимство е намаляването на парите за отбрана и сигурност и увеличаване за образованието.
Относно увеличението на резерва за непредвидени разходи смятаме, че заложеното число е разумно. То е един буфер
при неизпълнение на бюджета. Трябва да бъде подкрепено програмното бюджетиране, като имам предвид този нов
фонд, който се формира за подкрепа на регионите с бюджет от 500 млн. лв. Това е нещо, което ще наблюдаваме с
интерес. За момента няма пълна яснота как ще се кандидатства за финансиране по него. Това е новост, която не искаме
веднага да разкритикуваме, преди да сме разбрали какво представлява, макар че фондовото финансиране през
бюджета няма добри практики във времето. Да се надяваме, че този път няма да се случи така.
Имаме и критики към бюджета. Не подкрепяме ръста на минималната работна заплата, особено с такава стъпка - 10%.
Като се вземе предвид, че върху нея ще се начислява и процент прослужено време, в някои сектори тя ще се изравни със
средната заплата. Не подкрепяме и увеличаването на максималния осигурителен доход. Не виждаме и исканото от
бизнеса премахване на т. нар. клас за реалния сектор, след като той отпадна за бюджетната сфера. Не виждаме и
политика за ускорено въвеждане на електронното правителство.
Такси за вписване на финансовите отчети в Търговския регистър са бюджетирани и за следващата година - това е
безобразие. А много отдавна има техническа възможност тези отчети да се придобиват от Търговския регистър служебно
чрез връзка с информационните системи с НАП или НСИ. Категорично против сме трите дни болнични да продължават да
се плащат от бизнеса. Не виждаме също така енергични мерки и стремеж за намаляване на течовете в осигурителната
система, например за ограничаване на инвалидните пенсии.
БНР
√ НЗОК: Средствата за болниците за септември ще се осигурят от преизпълнението на здравните вноски
Надзорния съвет на Здравната каса реши парите за болниците за септември да се осигурят от преизпълнението на
здравните вноски, събирани от Националната агенция по приходите. Сумата покрива само болничната дейност.
Очакват се 30 млн. лв. преизпълнение на плана за събиране на здравни вноски от НАП, заяви след срещата Виктор
Серов, представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Тези средства ще бъдат насочени за 80процентно изплащане на болнична дейност за месец септември. Тези допълнителни средства ще дойдат от
декларирани, но неразплатени към момента задължения за здравноосигурителни вноски, поясни той.
Допълнителните 30 млн. лв. би трябвало да се съберат до края на годината, каза изпълнителният директор на
НАП Бойко Атанасов. От Надзорния съвет на НЗОК обясниха, че ще се търси решение и за останалите 90 млн. лв. за
болнична помощ и лекарства. Надзорният съвет на НЗОК засега е решил да не се прави актуализация на бюджета на
НЗОК. Затова обаче ще продължат да настояват от националните пациентски организации, добави след срещата техният
представител Иван Димитров.
На заседанието не е бил обсъждан проектобюджетът на НЗОК за 2014-а година, заявиха от Надзорния съвет и добавиха,
че до края на годината очакват да бъдат събрани всички необходими средства за болнична помощ и лекарства в размер
на 150 млн. лв.
vesti.bg
√ Ще изплатят 30 млн. лева на болниците от здравни вноски
Надзорния съвет на Здравната каса реши парите за болниците за септември да се осигурят от преизпълнението на
здравните вноски, събирани от Националната агенция по приходите. Сумата покрива само болничната дейност.
Очакват се 30 млн. лв. преизпълнение на плана за събиране на здравни вноски от НАП, заяви след срещата Виктор Серов
- представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Тези средства ще бъдат насочени за 80-процентно изплащане на болнична дейност за месец септември.
Тези допълнителни средства ще дойдат от декларирани, но неразплатени към момента задължения за
здравноосигурителни вноски, поясни той, без да уточни кои са най-големите работодатели, които ги дължат.
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Допълнителните 30 млн. лв. би трябвало да се съберат до края на годината, каза изпълнителният директор на НАП Бойко
Атанасов.
От Надзорния съвет на НЗОК обясниха, че ще се търси решение и за останалите 90 млн. лв. за болнична помощ и
лекарства.
Надзорният съвет на НЗОК засега е решил да не се прави актуализация на бюджета на НЗОК.
Затова обаче ще продължат да настояват от националните пациентски организации, добави след срещата техният
представител Иван Димитров.
На заседанието не е бил обсъждан проектобюджета на НЗОК за 2014-а година, заявиха от Надзорния съвет и добавиха,
че до края на годината очакват да бъдат събрани всички необходими средства за болнична помощ и лекарства в размер
на 150 млн.лв.
Вчера председателят на Българския лекарски съюз д-р Цветан Райчинов заяви, че от два дни Здравната каса е
притиснала директорите на болници да подписват анекси и кредитни известия, с които се задължават да се задоволят
до края на годината да получат финанси в рамките само на 80% от изработеното.
Според него целта на финансовата институция е да се застрахова, че болниците няма да си поискат останалите 20%.
Лекарите призовават директорите да не подписват подобни документи, тъй като Здравната каса нямало как да ги
задължи.
Според специалистите проблемът с недостига на финанси в бюджета на касата тази година би могъл да се реши, ако с
наличните средства се разплати всичко, полагащо се на болниците, а всички останали плащания да бъдат отложени във
времето.
В противен случай ще последват национални протестни действия, тъй като рискът медицинският персонал в болниците
за Коледа и Нова година да не получи заплати, вече бил твърде висок.
За нас решение на проблема е да се разплати цялата извършена дейност от болниците, заяви Райчинов.
В държавния бюджет има заложени 300 млн. лв. за непредвидени разходи и от тях може да се прехвърлят 150 млн.
лв. в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), за да се покрие дефицита ѝ за тази година. Това
предложение беше направено вчера в Националния пресклуб на БТА от д-р Димитър Петров от Българския лекарски
съюз (БЛС).
От съсловната организация настояват бюджетът на НЗОК да се актуализира за тази година във възможно найкратки срокове, за да може да се плати на болниците за извършената от тях дейност.
Както се актуализира държавния бюджет с 1 млрд. лв., така може да се актуализира и бюджетът на НЗОК, допълни
той. БЛС е категорично против на болниците да се плати 80 на сто от извършената дейност.
БЛС ще излезе на протест, ако бюджетът не бъде актуализиран. Протестът ще бъде подкрепен от всички лекари,
категоричен бе д-р Цветан Райчинов.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Стандарт
√ В хазната влизат 3,1 млрд. от ЕС през 2014
3,131 млрд. лв. са заложените приходи от фондовете на ЕС в бюджета за 2014 г. Това представляват малко над 10% от
всички приходи в държавната хазна, които се очакват за следващата година. Предвижда се постъпленията от ЕС да бъдат
по-малко с 520 млн. лв., от очакваните 3,65 млрд. лв. за настоящата година. Основната причина за това е стартирането на
новия програмен период 2014-2020 г. и забавяне при приемането на новите нормативни правила от страна на ЕС, пише в
мотивите към бюджета за 2014 г., който е пуснат за обществено обсъждане.
Регламентите на ЕС за настоящия програмен период бяха одобрени и влязоха в сила от средата на 2006 г. - т.е. половин
година преди стартирането на самия програмен период. За разлика от тогава към настоящия момент все още няма
одобрена нормативна рамка за прилагането на следващия програмен период, а делегиращите и прилагащите актове на
ЕС се очаква да бъдат одобрени не по-рано от средата на 2014 г. В резултата се очаква стартът на оперативните програми
на ЕС за периода 2014-2020 да бъде през есента на 2014 г., пише в мотивите към бюджета.
Така първите авансови плащания за реализация на проектите се очаква да бъдат в самия край на бюджетната 2014 г. или
в началото на 2015 г. Реално през следващата година България ще получава средства от ЕС при изпълнение на
одобрените до края на настоящата година проекти. Общата сума на средствата от ЕС с авансовите плащания от страна на
бюджета по европроектите, националните доплащания и трансферите от Брюксел, които ще тръгнат към хората и
бизнеса през 2014 г., са 4,299 млрд. лв. В същото време вноската на страната в бюджета на ЕС е 905 млн. лв.
Ваучери за 324 млн. в следващия бюджет
Общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна през 2014 г. е 240 млн. лв. Това е записано в бюджета за
следващата година, който е пуснат за обществено обсъждане. Освен тях обаче има 84 млн. лв., предвидени да бъдат
дадени на фермерите под формата на ваучери за по-евтино гориво. С тези ваучери фермерите ще куруват гориво без
акциз.
√ Хазната се пълни с доверие, а не с репресии
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Милионерите ни са станали още по-богати за година. 248 българи са обявили, че са изкарали над 1 млн. лева през 2012 г.
Това става ясно от данъчните им декларации, подадени до 30 април 2013 г. Броят на богаташите се запазва почти без
промяна, но общата сума на декларираните от тях доходи се увеличава със 17,4%, съобщи шефът на Националната
агенция по приходите Бойко Атанасов в интервю за "Стандарт". През 2011 г. милионерите са били 254. Но парите, които
са изкарали най-богатите през следващата 2012 г., са с близо 90 млн. лева повече - общо 587 млн. лева, уточни Атанасов.
111 от тазгодишните милионери са с постоянен адрес в столицата. 30 живеят във Варна. Любопитен факт е, че другите
големи градове - Пловдив и Бургас, не могат да се похвалят с жители, които изкарват шестцифрени суми. 16 от найзаможните са от Добрич и 11 - от Стара Загора. Вероятно става дума за хора, които печелят от зърно, коментираха
анализатори.
Как върви събирането на приходите в хазната, какви промени се готвят в данъчните правила и разплати ли държавата
задържания ДДС, попитахме изпълнителния директор на Националната агенция за приходи /НАП/ Бойко Атанасов.
- Какви са събраните досега приходи от НАП и какви са прогнозите до края на годината?
- Към средата на октомври НАП е събрала общо 10,4 млрд. лева данъци и осигурителни вноски. През тази година върху
приходите влияеха много извънредни фактори. Освен политическите трусове, имаше и промени в данъчната политика.
Например бюджетните предприятия вече не плащат данък върху доходите по сметките на НАП. Единната сметка измести
във времето постъпленията от корпоративните налози и данъците върху доходите. Отчитайки тези ефекти, бих казал, че
събирамостта спрямо миналата година е с около 490 млн. лв. по-добра, независимо от нетния спад на приходите. Поважният стратегически въпрос обаче е дали ще пълним бюджета с репресивни методи, или ще изберем подход към
насърчаване на доброволното плащане и доверието в системата. Последното ми се струва по-разумно.
- Как вървят месечните постъпления от ДДС? Има ли сигнали за раздвижване на икономиката?
- Все още няма сигнали за раздвижване на икономиката, а истината е, че приходите в бюджета най-силно зависят от
макропоказателите. При ДДС отчитаме изпълнение с около 100 млн. повече спрямо м. г., но планът е изключително
напрегнат. Добрата новина за бизнеса е, че салдото на т.нар. задържан ДДС е сведен на практика до нула. Тоест върнат е
целият поискан ДДС с изключение на този, за който има данни за злоупотреби и опити за източване.
- Тази година фирмите имат по-голяма свобода при декларирането на авансовите корпоративни данъци. Това води ли
до отлагане на приходи?
- Да. Не само корпоративните данъци са отложени, но и осигурителните вноски и данък върху доходите. Финансовият
ефект е за около 110 млн., част от които ще постъпят в бюджета догодина.
- Каква е истината за постоянно повтаряните 2 млн. здравно неосигурени българи и за приходите от здравни вноски?
- Освен приходна здравната система има и разходна част, както и определени нива на недоверие, които са посъщественият й проблем. Първо, предвидените в бюджета за 2013 г. приходи от здравни вноски ще бъдат преизпълнени.
Ще съберем исканите над 1,5 млрд. лв. За двата милиона неосигурени извършихме задълбочен анализ, който показа, че
всъщност става дума за четири групи. В първата са емигранти, които трайно са в чужбина. Във втората - хора, които знаят
задълженията си, но не могат да плащат здравни вноски. На трето място са тези, които не познават закона. И около 250
000, които знаят, че трябва да се осигуряват, имат доход, но не изпълняват задължението си. Тоест над 1,7 млн. от тези 2
милиона всъщност не са реални длъжници към здравната система. Например безработните, които не получават
обезщетение, също дължат здравни вноски. Тоест хора с 0 лв. доход са длъжни да се осигуряват здравно. Около 50 млн.
от приходите от здравни вноски за 9-те месеца на годината са внесени от безработни и студенти - хора без доходи. Освен
това трябва дебело да подчертая, че НАП отговаря за събирането на над 13 млрд. годишно - данъци, осигурителни
вноски, включително глоби, налагани от над 60 държавни органи. Да се фокусираме върху събирането на 1000 лв.
принудително (36 вноски по 16,80 месечно) означава да похарчим приблизително толкова, колкото ще съберем.
Накратко казано, влагаме цялото необходимо старание в събирането на здравните вноски.
- При подаване на годишните данъчни декларации на физическите лица колко души са обявили доходи над 1 млн. лв.
за м. г.?
- Броят на хората се запазва почти непроменен, но общата сума на декларираните от тях доходи се увеличава със 17,4%.
Данните сочат, че през тази година доходи над 1 млн. са декларирали 248 души, докато през същия период на м. г. те са
били 254. В същото време общата сума от декларираните доходи за 2012 г. е с близо 90 млн. повече от 2011 г. През 2013
г. хората с доходи над 1 млн. са декларирали общо 587 млн. лв. приходи от 2012 г. Близо половината от "милионерите"
от тази година, или 111 души, са с постоянен адрес в столицата, следва ги Варна - 30, Добрич - 16 и Стара Загора - 11.
- От 2014 г. ще бъде въведен нов режим за контрол над рискови стоки - проверки от мобилни групи и проследяване на
доставките с GPS. Ще разкриете ли подробности?
- Контрол ще има по всички пунктове по границите с Гърция и Румъния, но и във вътрешността на страната с мобилни
групи. Идеята е НАП да следи как се движат стоките, дали се продават на територията на България, изнасят ли се за трети
страни и дали всички транзакции се отразяват в счетоводните документи. Ще следим и за стоките, които напускат
страната. Един от централните въпроси за ДДС злоупотребите е фиктивният износ към Румъния и Гърция, особено
практиката камиони, уж натоварени със селскостопанска продукция, да напускат страната, за което се иска
възстановяване на ДДС. Тоест освен по-сериозен контрол върху внасянето на ДДС за рискови стоки с произход от Гърция
и Румъния, звеното ще следи и за фиктивни доставки от България към съседните страни. Допълнителен ефект е
нормализирането на конкурентната среда за БГ производители на селскостопанска продукция. Очакванията са за
подобряване на събираемостта основно от ДДС и корпоративни данъци за над 100 млн. лв. Списъкът с рискови стоки ще
е динамичен, в него ще се добавят или отпадат определени категории със заповед на финансовия министър. Типично с
най-висок данъчен риск са горива, захар, месо, плодове и зеленчуци, но винаги може да се направи актуализация,
особено ако има промяна в поведението на доставчиците. Дори без да имаме официално създадено звено за фискален
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контрол и в момента по границите има служители на НАП. Тази проста мярка рязко промени в положителна посока
досегашната безконтролна търговия с плодове и зеленчуци с произход Гърция и Румъния.
- Какви други мерки за повишаване на приходите ще предприемете?
- Приоритетите в контрола са основно три. Първо и най-важно е цялостен преглед и анализ на процесите за селекция и
извършване на проверки и ревизии. Имаме отлични писмени правила и сериозни проблеми при прилагането им. На
второ място, контролът трябва да е на база на анализ на риска. Очевидно е, че за над 1,5 млн. данъкоплатци трябва да се
прилага извадков подход. Идеята на екипа ми е секторите, които ще бъдат ревизирани, преди това да бъдат старателно
проучени, да се очертаят най-честите проблеми и едва тогава да се действа. Т.е. системна, а не стихийна работа. И трето,
но не по-малко важно - партньорски подход. Няма нужда да се убива бизнесът с ревизии, когато е напълно постижимо да
се уведоми веднага собственикът, че има рискови доставки, за които ще бъде отказано ползването на ДДС кредит. Няма
нужда да чакаме 5 години и да начислим огромни лихви, когато и сега в компютърните системи ясно се вижда рисково
поведение. Нека не забравяме, че контролът и санкциите не могат да заместят доверието и доброволното спазване на
правилата. Насила приходна част на бюджета се прави много скъпо и трудно.
- НАП иска достъп до кредитния регистър към БНБ. Как това ще помогне в работата ви?
- Има хиляди данъчни субекти, които обслужват кредити, но нямат официални източници на доходи. Не би трябвало
някой, който съвестно декларира и си плаща данъците, да има проблем с това, че НАП знае и кредитната му история.
Добросъвестните няма защо да се притесняват. Но когато с 0 лв. доход с години се обслужват петцифрени погасителни
вноски, е редно да се потърси обяснение. Тепърва ще водим разговори за промяна в закона.
- Редица фирми изразиха критика към единната сметка за плащане на данъците. Ще се разрешат ли проблемите?
- Най-напред да уточним, че при множество задължения ще се плащат най-напред главниците, а после лихвите, т.е
промяната е в полза на задължените лица. А иначе - всяко нововъведение се приема критично в началото. Имаше
трудности и при внедряването на единната сметка, но ако не беше направено, щяхме да продължаваме да преливаме
неточни данни и проблемите щяха пак да съществуват, но без да са видими. Единната сметка е добра идея, дори
Европейската комисия го потвърди. Промените, които сега правим, не са само в изменение на поредността за плащане
лихва - главница. Не по-малко важен въпрос е опростяването на процедурите за разсрочване на закъснели плащания.
Увеличават се и сумите, и сроковете за разсрочване, значително се облекчават условията, на които трябва да отговарят
данъчните субекти, за да ползват този механизъм. Това е работещ инструмент за фирми в затруднение, още повече че
сумите, за които има издадено разрешение за отсрочване или разсрочване, не участват в механизма на единната сметка.
Освен законодателните промени постоянно работим за оптимизиране на механизма на единната сметка - преди месец
пуснахме нова услуга за уведомяване на клиентите по е-пощата за движения по техните сметки.
- Бяха въведени по-стриктни правила за връщане на ДДС. Какъв е размерът на невъзстановеното ДДС в момента?
- ДДС в процедура по възстановяване с ревизия в момента е около 240 млн. лв. При над 230 000 регистрирани лица и при
средногодишно възстановяване от НАП на над 6 млрд. лв. ДДС, тази величина е дори под обичайния минимум на т. нар.
задържано ДДС, който обикновено е над 300 млн. Проблемът с лихвите за забава вече е решен в значителна степен.
Вестник Труд
√ Бюджет 2014: Игра на растеж и държавност
Проектът на бюджета за 2014-а очаквано размина гръмкото политическо говорене с фискалните реалности. През
последните месеци ясно се открояваше риториката за повече харчове и много ляв бюджет, но разписаното не е много
по-различно от познатото през последните години.
Истината е, че родният бюджет така или иначе е ляв - разходите са предимно текущи харчове за заплати, пенсии и т.н., а
не инвестиции. Липсата на гъвкавост в разходната част, както и ограниченото количество свежи пари (нови приходи) в
хазната през последните години правят така, че бюджетът общо взето следва една позната рамка. Да, следващата
фискална година ще е малко по-социална, но като цяло ще е подобна на тази.
Основният риск
Още с актуализацията на бюджет 2013 правителството показа склонност да натяга разходната част до последно,
разбирай, да допуска дефицит до границата от 2% от БВП. Подобна е и картината за следващата година. Това е и
основният риск пред бюджета, тъй като всяко негативно развитие в приходната част, акомпанирано със социален натиск
за повече харчове, може да дестабилизира бюджета.
Лошото е, че вече го няма буфера на фискалния резерв, тоест всеки дефицитно похарчен лев означава поемането на нов
дълг. С други думи прогнозата за икономически ръст през следващата година е изключително важна, тъй като ако не се
изпълни, ще имаме проблем.
Разходи и приходи
Ако трябва да преведем положителните очаквания в цифри, те са:
поне 600 млн. повече от ДДС,
250 млн. лв. повече от акцизи,
100 млн. лв. от корпоративен данък,
150 млн. лв. повече от подоходен данък и
200 млн. лв. повече от осигуровки.
Това означава повече печалби, заетост и потребление. Наистина звучи оптимистично, но не и неизпълнимо.
Положителните сигнали на пазара на труда и в износа са налице, макар и чуждестранните инвестиции да продължават
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да ни избягват. Несигурната среда и стагнацията от тази година обаче не бива да се пренебрегват. Оптимистично или не,
заложеното в бюджета следва да има и втори "негативен" сценарий.
Заложеното в разходната част разкрива повече социални разходи и някакъв опит за ограничаване на административното
прахосване. Разходите за заплати например се очаква символично да се свият, макар и издръжката леко да нараства. Т.е.
потвърждава се, че с реформа в администрацията трудно можеш да спестиш в рамките на една година. Постижимо е поскоро да се задържат разходите за чиновници, което в дългосрочен план би дало глътка въздух.
Без реформи не може
И все пак голямата тежест в бюджета не са чиновниците сами по себе си, а проблемните и нереформирани социални
сфери. Ако там не се случат някакви реформи, няма как на данъкоплатците да им е по-леко.
Затова и спирането на увеличението на пенсионната възраст е проблем. Реформа, която отне много обществена енергия
и в крайна сметка бе приета, сега се спира без адекватни аргументи. Вместо да се продължи работата по пенсионното
дело и да се запълват още дупки (например в ранното пенсиониране), правителството обърна гръб на всякакви подобни
усилия и се нае единствено да актуализира пенсиите. И ако държавният дълг е на все още ниски нива, то скритият
пенсионен дълг, т.е. дадените празни обещания, продължава устойчиво да расте - някои изчисления показват, че е два
пъти по-голям от икономиката ни.
Интересно е, че по отношение на здравето е дадена заявка за демонополизация на здравната каса, макар и не с
приемането на този бюджет. За разлика от пенсиите, при здравето нямаме "договор между поколенията" и празни
обещания за след години, тоест не трупаме скрит дълг. Тук въпросът е дали всички пари да влизат в общ монополен кюп
(здравната каса) и после да се харчат или да се даде възможност за избор на потребителите и съответно конкуренция на
пазара.
Натрупаните проблеми през последните години като че ли показаха и на най-големите противници на конкуренцията, че
общият монополен държавен кюп не работи и трябва да се върви към промяна.
Тази реформа е едно от големите предизвикателства пред страната и по всичко личи, че хората са повече от склонни да я
приемат.
За министрите – развързани кесии
Ако избягаме от социалните системи, две пера в бюджета са притеснителни. Първото са тези 772 млн. лв. субсидии за
нефинансови предприятия, което е много повече от предишни години и явно следва обещанията да се спасяват закъсали
държавни компании.
За пореден път данъкоплатците ще работят за продънените държавни дружества, а управляващите ще казват, че са
добрите, тъй като спасяват една или друга компания от банкрут. Връзката между държавните дружества и
данъкоплатците не може да бъде скъсана, каквито и обещания и правила да се приемат. И това е още един аргумент за
приватизация.
Другото голямо и стряскащо перо е резервът за икономически растеж и държавност от цели 640 млн. лв. Най-просто
казано това са средства, които следва да бъдат одобрени на сляпо от парламента, а после министрите да харчат както
намерят за добре - такова перо се появи и сега при актуализацията. Забележете, че това перо ще има все по-голяма
тежест и през 2016 г. вече е заложено да бъде над 1,1 млрд. лв.
Прокрадването на идеята, че правителството трябва да получи ей така един огромен ресурс, с който да си играе на
растеж и държавност, е плашещо. Ако ще харчиш - има си министерства, гласуваш им разходи и разписваш по
съответните програми.
Накрая е хубаво да отбележим, че ако прогнозите на правителството се сбъднат, през 2016 г. ще имаме осма поредна
година на бюджетен дефицит. Това още един път доказва тезата, че веднъж тръгнеш ли по спиралата на дефицитите,
трудно се излиза от нея. Нормално е и външният ни дълг да нарасне в този период, което ще създаде много поводи за
дискусии. Колкото и да е странно, обществото приема с лекота бюджетните дефицити, но сякаш е критично към
поемането на дълг.
А всъщност едното води до другото, да не говорим, че фискалната ни политика изглежда вече се е пристрастила към
дефицитното харчене.
Вестник 24 часа
√ Бранимир Ботев: Чакаме най-голямата инвестиция за Източна Европа в туризъм
- Кой от рекордите в туризма за 2013 г. ви е най-ценен, г-н зам.-министър? Дали рекордните приходи, рекордният
брой посещения в България или новото явление- удължаване на сезона?
- Съчетанието на всички тези неща. Радостното е, че във всяко туристическо измерение сме надминали предишните
нива. И може да се каже, че България е с устойчив възходящ темп в туризма. Той вече трябва да се разглежда като водещ
отрасъл заедно със селското стопанство и енергетиката.
- Всеки 8-и лев или всеки 7-и лев вече идва от туризъм?
- 12,5% от брутния вътрешен продукт се генерират от туризма. Това са преките резултати, но той създава и заетост. Около
144 000 души са в туризма целогодишно, а сезонно около 350 000 души. Значи половин милион българи се трудят в
туризма.
- Тазгодишните рекорди плод на политико-географска ситуация ли са. Имам предвид кризите в Северна Африка и
Близкия изток или изцяло на умни туристически решения у нас?
- Факторите са комплексни, но в България има изключително добре подготвени кадри в сферата на мениджмънта в
туризма. Имаме легендарни оперативни мениджъри, които се върнаха от чужбина и сега работят тук. Проблемът ни е с
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изпълнителските и средните кадри. В един момент може да се окаже, че притокът на туристи в България е толкова голям,
че да не можем да отвърнем адекватно с работната сила. И този проблем ще дойде съвсем скоро. Към 2020 г. може да се
очакват около 9,2 млн. туристи в България, а през 2030 г. над 12 млн. Ако се запазят същите пропорции на туристи спрямо
посетители- посетителите ще бъдат от порядъка на още 5-6 млн. По коефициента, условно наречен LPT (местни хора към
туристи- от англ.), България ще e в първата тройка на света.
Има и други фактори, направили успешен туризма ни. Имаме прекрасна леглова база, живеем на най-красивото място на
света - с 4 ясно изразени сезона, с уникално съчетание от топло вътрешно море с ниска соленост, което позволява дори
децата да плуват без очила. Имаме най-високите планини в Югоизточна Европа със 146 планински върха над 2000 м. По
изследвания на чуждестранни специалисти България има възможности за развитие на ски туризъм в 36 ареала, като 12
от тях могат да са курорти на европейско ниво с капацитет от 3 до 10 хил. скиори дневно. Имаме огромна концентрация
на течащи минерални води. Цифрите тук са умопомрачителни - отток от порядъка на 5000 л в секунда, което прави над
420 млн. литра в денонощие. От тях само високо термалните минерални води са 274 млн. л в денонощие. В този смисъл
СПА и уелнес туризмът може да са допълнителната златна жила, защото в момента се ползват едва около 1,5% от
минералните ни води.
- Веднага ви питам как държавата ще подкрепи туризма. Трябват ли пари за реклама?
- За държавата сега е изключително благоприятен момент да даде допълнително гориво на туризма, тъй като парите ни
за националната реклама и за целевите пазари са тъжно малко в сравнение с конкуренти от района. Кипър е с бюджет от
около 30 млн. евро годишно, в Турция за реклама бяха определени 117 млн. долара. У нас имаме едва 5% от бюджета на
Кипър - за годината са усвоени само 3 млн. лв.
- Какъв е изходът?
- Надявам се, че ще бъде променена философията на държавата. Крайно време е да се разбере, че парите за национална
реклама и за целеви пазари в туризма не са поредното разходно перо в бюджета, а са инвестиция в национална
политика. Проведох много разговори с колегите от Министерството на финансите.
- И какво се предвижда в бюджет 2014 г.?
- Това, което сме поискали, в пъти надхвърля досегашния тъжно малък бюджет. Какво ще получи туризмът на България,
зависи от правителството, аз напълно съзнавам, че годината е трудна. Но се надявам на преференциално отношение.
Защото туризмът не харчи, той има огромно положително активно салдо в бюджета на страната.
- При тази наша невероятна природа - толкова ли няма с какво да я илюстрираме, че вече няколко месеца България е
без лого?
- Със заповед от тази седмица създавам работна група, която ще разгледа всички условия по досегашната процедура. В
сряда проведох среща с екипа на Национален бранд България, които са изработили логото, и очаквам от тях
предложение за оптимизацията му. Ще търсим вариант, при който държавата, която е дала достатъчно пари, да не
похарчи и една стотинка повече, но да има многовариантно решение за лого. Защото е грехота туристическа страна като
нашата все още да не притежава свое лого и свой бранд, който да е ясно разпознаваем и харесван не само от българите,
но и от чуждите туристи.
- Фирмата, която го направи, обясняваше, че се оказало, че няма нищо като знак, което да е характерно за България.
Дори мартеницата била мексикански символ и това ги е затруднило. Вие искахте ли им нови визуални концепции?
- Точно това направихме. Факт е, че има много аналитичен материал, който е бил обработен от “Национален бранд
България”. Въпросът е, че ние ще търсим резултата, който да се възприема от всички- държавата като възложител и от
аудиториятна- българска и най-вече чуждестранна.
- Т.е. означава ли това, че тази фирма ще предложи 5-6 варианта, които да бъдат обсъдени широко от
обществеността?
- Искрено се надявам точно това да стане. До края на годината трябва да имаме нови предложения. Иначе държавата е
достатъчно силна, за да си потърси правата. После решава съдът.
- Как, г-н Ботев, като представител на държавата и като връзка с бранша се отнасяте към спора да се разреши ли
пушенето в заведенията?
- Безусловно е важно.
- При положение че сме приели една европейска практика, сега да я променяме...
- За съжаление, няма задължителна общоевропейска регулация в областта на тютюнопушенето, която би подпомогнала
формирането на единна позиция. Европейската практика варира от меки мерки, включващи частична забрана за пушене
на закрито, през забрана, позволяваща избор, където се предвиждат отделни помещения за пушачи и непушачи, до
пълна забрана за пушене на закрито.
Аз лично съм непушач, но считам, че при наличието на неединна практика и липса на общоевропейска регулация
забраната за тютюнопушенето трябва да включва не просто регулация, но и да разчита на саморегулация. С други думи,
забрана - да, но не тотална, въз основа само на рестрикции и санкции. Забраната трябва задължително да включва
активно съдействие от страна на индустрията и превенция по отношение на подложените на риск групи - деца, юноши,
бременни.
Не ми се иска една подобна мярка да се политизира и превръща в политическа битка. Тук са необходими научни,
здравни и пазарни аргументи, а не псевдопуританска позиция.
В същото време лично аз съм твърдо против пушенето на работните места, в хотелите и заведенията за хранене към тях,
в административните сгради, обществения транспорт и на обществени места, където пребивават деца. Забраната трябва
задължително да важи и за сладкарници и по-малки като квадратура заведения. Правото на избор може да остане само
в изнесени самостоятелни ресторанти с отделни изолирани зали за пушачи и непушачи и адекватна димоотвеждаща
инсталация, както и за нощни клубове и казина. Те са под 2% от общия брой на заведенията у нас.
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- Какво правите за улеснение на руските туристи и инвеститори да идват у нас?
- Очаква се правителството да приеме пакет от мерки, засилващи присъствието на инвеститори в България, особено в
туризма. Следващата седмица предстои създаването на работна група от всички министерства, които имат отношение
към инвестиционния процес. Те ще проучат и ще оптимизират условията за инвестиции в туризма. Имаме изключително
голям проект, който е на път да се случи в България и който би бил най-големият изобщо в Източна Европа в туризма.
- Е сега, не си тръгвам от тук, докато не го кажете. Поне откъде е инвеститорът?
- Нека първо направим процедурата.
- За най-богатия китаец ли става дума? Или за проекта “Супер Боровец”?
- Ще бъде в планина.
- На каква стойност?
- Проектната стойност е за над 650 млн. евро.
Вестник Преса
√ Реалистичният икономически ръст ще е около 1.3%
Бюджетът за догодина е доста напрегнат от гледна точка на приходите и събираемостта на данъците, смята
бившият зам.-министър на икономиката Любомир Дацов
"Бюджетът за догодина е доста напрегнат от гледна точка на приходите и събираемостта на данъците". Това обяви
бившият заместник-министър на финансите. „Прекалено е оптимистичен заложеният в бюджет 2014 икономически ръст
от 1.8%. Според мен ще е не повече от 1.3-1.5%“, каза в ефира на Bulgaria On Air бившият заместник-министър на
финансите Любомир Дацов.
Според него основният риск в разчетите е за приходната част. „Постъпленията в хазната зависят от много неща и
различни рискове както пред българската, така и пред световната икономика. От финансовото министерство са отчели
този факт, но въпреки това са заложили един твърде оптимистичен сценарий“, посочи още Дацов. Той уточни, че ръст от
1.8% е невъзможно да бъде реализиран, ако икономиката в Западна Европа не започне да се възстановява бързо.
„Бюджетът за догодина е доста напрегнат от гледна точка на приходите и събираемостта на данъците. Оказва се доста
сериозен натиск върху НАП и митниците да увеличат постъпленията от налози. Знаем, че по времето на кабинета
„Борисов“ контрабандата се увеличи с 4%. Ако успеят да се справят с този проблем, с бюджета всичко ще бъде наред“,
допълни ще бившият заместник-министър на финансите.
Той обясни още, че когато става дума за бюджета, е хубаво да се отбележи, че се правят послания за реформи, особено в
здравния сектор. „Лошото обаче е, че много се говори, но на практика нищо не се прави. Според мен, на първо място,
бюджет 2014 трябва да подпомогне икономическия растеж. Акцентът трябва да бъде върху потребяването и
разпределението на ресурсите, а не само в това да бъдат вложени едни средства в сектори, които биха подпомогнали
икономиката. Повтаря се сценарият от 2010 г. Тогава, ако правителството на Бойко Борисов не беше толкова объркано,
можеше да насочи икономиката на страната в съвсем друга посока, а не да се стигне до задълбочаване на кризата“,
поясни Любомир Дацов.
Вестник Сега
√ Държавата се разплаща с бизнеса средно за 52 дни
Българската държава се разплаща с бизнеса средно за 52 дни. Между отделните предприятия трансакциите стават
значително по-бързо - за 38 дни. Тези данни на Европейската комисия оповести вчера ръководителят на
Представителството на ЕК в България Огнян Златев, цитиран от Инвестор. Тромавите плащания обаче не са запазена
марка единствено на България. Средно в Европа забавянията от страна на държавата са 61 дни, а между бизнеса - 49
дни. Неизплатените фактури се равняват на около 340 млрд. евро, или двойно колкото бюджета на общността. Златев
посочи, че в Европа бавенето на плащанията става причина за много фалити и за загуба на работни места.
Проблемите със забавените плащания са особено значими за малкия бизнес. 99% от малките и средните предприятия в
България осигуряват 77% от работните места, затова са важен партньор на правителството, отбеляза зам.
икономическият министър Красин Димитров.
Най-експедитивни са държавните органи във Финландия и Естония, където плащанията стават за 24 и 25 дни. Най-тежко
е положението в Италия и Гърция, където процедурата се точи 170 и 159 дни. Според евродирективата за забавените
плащания се предвижда срок от 30 дни за изплащане на задълженията и в изключителни случаи периодът може да е 60
дни. За бизнеса срокът е 60 дни и има възможност за увеличение.
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