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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Пускането на електронното правителство се отлага отново 
До края на годината се очаква да бъде готов нов вариант на Закона за електронното управление 
 
Крайният срок за пускане на първите електронни услуги на администрацията се отлага за пореден път. Обещанията на 
правителството това да стане от 7 януари 2014 г. няма да се изпълнят, тъй като дотогава не е възможно да бъде 
осигурено нужното за целта хардуерно и софтуерно оборудване, както и да бъде обучен персонал. Това стана ясно на 
семинар, посветен за електронното управление, организиран от транспортното министерство в Боровец. 
Освен това Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) подготвя нов 
проектозакон за електронното управление, който да замени действащия от 2007 г. Целта е да се създаде по-прецизна 
нормативна база, на която да стъпи разработваното дълги години електронно правителство. Новият законопроект в 
момента е пуснат за съгласуване с различните държавни ведомства и се очаква скоро да бъде предоставен и за 
обществено обсъждане. Очаква се до края на годината да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет. 
Поредно отлагане 
От транспортното министерство обявиха, че крайният срок 7 януари 2014 г. за пускане на първите електронни услуги 
няма да може да бъде спазен, защото дотогава няма да приключи процедурата за избор на доставчик на хардуер и 
софтуер за центъра на електронното правителство в Бояна. От тази дата трябваше да бъдат достъпни 50 
административни услуги за София и 10 за Пловдив. 
Тръжната документация за поръчките е готова и се очаква да бъдат пуснати до края на месеца. Първоначално доставката 
на хардуер и софтуер трябваше да струва около 660 хил. лв., но впоследствие се оказа, че са необходими 1.8 млн. лв. за 
центъра на е-управлението в Бояна. Разликата ще бъде осигурена от спестени средства по вече изпълнените поръчки. 
"Крайният срок е 7 януари 2014 г., но ние няма да успеем да приключим навреме с процедурите за доставката на хардуер 
и софтуер", обясни Галя Иванова, ръководител на проекта за електронното правителство в МТИТС. Досега стойността на 
всички проекти по оценка на ведомството е 18 млн. лв., които се финансират по оперативна програма "Административен 
капацитет". 
Освен това предстои нов проект по надграждане на е-правителството, в който ще бъде изградена верификацията на е-
документите и е-идентичността, обяви зам.-министърът на транспорта Георги Тодоров. Ще бъде разработена и мобилна 
версия на портала e-gov.bg. 
Нов закон – нов късмет 
Новият проектозакон е разработен от консорциума "Сиела ГТ&К" като част от поредицата обществени поръчки за 
изработване на е-правителство. "Работихме заедно с Австрия за ново законодателство за е-управление. Проучихме и 
Естония, но се спряхме на Австрия по две причини – първо, защото това е най-успешният модел за е-управление в целия 
ЕС и, второ, че тяхното законодателство е много близко с това на българското", коментира адвокат Цветослав Митев от 
"Сиела ГТ&К". Според него действащият закон е разработен в друго време и не е съвместим с принципите на електронно 
управление. 
Проектът предвижда изграждането на електронна идентичност, която да замени настоящия електронен подпис. В 
момента е-подписът се явява само като частичен заместител и е временно решение, коментира Митев. Идеята е да се 
формира само една е-идентичност, която да бъде поставена на различни носители – от карти, USB флашки и др. Тя ще се 
издава за всички лица над 14-годишна възраст и само на български граждани. За разлика от сегашния електронен подпис 
компаниите няма да им се налага да си правят фирмени дигитални идентичности, тъй като ще бъдат подписвани и 
идентифицирани от физическите лица, които ги представят. 
Eдин ще ги интегрира 
 Предвижда се също така държавно предприятие да поддържа и развива приложенията и инфраструктурата на е-
правителството, като ще изпълнява функциите на т.нар. Единен системен интегратор. 
"Може да бъде създадено изцяло ново предприятие, което да бъде под шапката на транспортното министерство, но не е 
изключено да бъде и някое вече съществуващо", коментира адвокат Митев на въпрос на "Капитал". "Информационно 
обслужване" призова преди година и половина да се въведе Единен системен интегратор, който да отговаря за е-
управлението. Тогава от държавната компания обявиха, че най-логично е именно тя да поеме тази функция. 
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Вестник Стандарт 
 
√ Авансов данък за хонорари не се удържа 
 
Не се удържа авансов данък за доходите от хонорари, граждански договори и наеми, които са изплатени през четвъртото 
тримесечие на 2013 г., припомниха от Националната агенция за приходи. За тези доходи не се подават и данни в 
декларацията за дължими данъци (образец 4001). 
От НАП са установили много случаи, в които на хора, на които през октомври и ноември са изплатени доходи по 
граждански договори, неправилно е бил удържан авансов данък. Това е нарушение на закона, заявиха от НАП. Ако данък 
върху извънтрудови доходи вече е удържан, съветът на юристите на НАП е парите да бъдат върнати на хората. А ако 
някой си е взел служебна бележка за получените доходи, трябва да си поиска нова. От НАП вече са изпратили близо 70 
хил. писма до електронните пощи на фирмите, които изплащат извънтрудови доходи, с обяснения за новите правила в 
закона. Дори фирмата да е удържала авансов данък за хонорари или граждански договори, тя още не го е внесла в 
хазната, защото това сe прави на тримесечие. 
От НАП напомнят, че авансов данък за четвъртото тримесечие не дължат и хората със свободни професии и самонаетите, 
които сами определят и внасят налозите си. Това са хора, които са получили доходи например като наемодатели на 
физически лица, нотариуси, адвокати или стоматолози. Повече информация за плащането на данъците може да се 
получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор. 
 
Вестник Преса 
 
√ Бюджет 2014 струва 4494 лв. на всеки данъкоплатец 
Тези пари ще бъдат удържани чрез данъци и такси, като ДДС, акцизи, облагане на доходи и др. 
 
"За да върже бюджета за следващата година, държавата планира да вземе от всеки българин средно по 4494 лв. Тези 
пари ще бъдат удържани чрез данъци и такси, като ДДС, акцизи, облагане на доходи и др. Това показват разчетите на 
Института за пазарна икономика /ИПИ/, направени на базата на заложените от правителството в бюджета за следващата 
година приходи и разходи". 
Според икономистите от ИПИ бюджетът за 2014 г. не е балансиран, което го прави неустойчив на шокове. 
Правителствената прогноза за ръст на икономиката от 1,8 процента от БВП е доста оптимистична и не отчита два риска – 
рецесията в еврозоната може да продължи и през следващата година, а политическата криза у нас да не затихне и да 
доведе до нови предсрочни избори. Според Десислава Николова, главен икономист в ИПИ, в изборни години се 
наблюдава една „притеснителна” тенденция в появата на дефицит. Така през 2009 и 2013 г., заради изборите у нас, 
дупката в държавната хазна се увеличава заради раздуване на разходите. За да се финансира преразходът, 
правителствата са принудени да увеличават държавния дълг. 
Финансите на държавата за следващата година отново предвиждат дефицит – т.е разходите на държавната хазна пак 
ще са повече от приходите. 
„Основните ни притеснения са по отношение именно на заложения дефицит, което показва едно пристрастяване към 
дефицитното харчене в България, защото имаме шест поредни години дефицит – коментира Десислава Николова от ИПИ. 
– С актуализирания бюджет за 2013 г. отново развързахме кесията и най-вероятно в следващите години ще започне 
наново този процес. Защото дефицитното харчене, както видяхме и в страните с дългова криза в Европа, никога не води 
до нищо добро. Т.е. идва момент, в който дефицитите стават трудно преодолими и водят рано или късно до натрупване 
на сериозни нива на дълга. Заложеният дълг в бюджетния проект за 2014 г. е 22 процента от БВП – толкова трябва да 
достигне държавният дълг в края на следващата година. Наистина, България е една от страните с относително ниски нива 
на дълга в Европа. Но страни като нашата, които са малки, все още развиващи се, с нестабилно доверие към пазарите им, 
може лесно да фалират и с много по-ниски нива на дълга. Така например Румъния през март 2009 г. де факто фалира и се 
наложи да вземе спешен заем от международните финансови институции с ниво на дълга от около 16 процента от БВП. 
Не трябва да се успокояваме, че имаме нисък дълг от БВП. Защото много лесно можем да бъдем изключени от пазарите 
и цената, на която ще се рефинансираме и ще взимаме дългове, да стане непоносима за нас.” 
Бюджет 2014 ще струва на всеки данъкоплатец 4494 лв. Това е сметката, колко всъщност е „цената на държавата”…  
„Т.е., ако се вземат всички бюджетни разходи и се разделят на населението, колко всеки от нас средно би платил, за да 
се издържа държавата като субект, който преразпределя ресурс – пояснява Десислава Николова. – За следващата година 
това е около 4500 лв. Всеки от нас – пенсионери, деца, работещи, ще трябва да плати толкова, за да може да се набере 
този ресурс, който после пък държавата ще разпредели по свое усмотрение. Друга сметка показва, че в края на 2014 г. 
всеки от нас ще бъде натоварен с още 2500 лв. заради заемите на държавата, които ще се изплащат в следващите 
години. Тези пари рано или късно ще трябва да се платят, било то от настоящите или от бъдещите данъкоплатци. Цената 
на държавата се плаща най-вече от тези, които работят, тъй като те плащат и преки данъци, и осигуровки. Но и от всички 
нас по линия на непреките данъци – ДДС, акцизи и т.н. По един или друг начин всеки допринася за плащането на тази 
цена, но работещите изнасят тежестта на държавата на своите плещи. Това е сметката за следващата година – всеки ще 
трябва да плати от джоба си толкова, за да може държавата да съществува като такава и да финансира своите дейности.” 
 


