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Вестник Стандарт 
 
√ Бизнесът: Мина най-тежкото 
Фирмите разчитат на европарите, за да изплуват 
Най-тежката година от кризата си отива, а следващата ще е по-добра за икономиката ни. Това са очакванията на 
предприемачите според традиционната анкета на Българската стопанска камара. Проучването "2013 г. през погледа на 
бизнеса" е направено сред 462 мениджъри и собственици на компании. 
Според 22% от анкетираните бизнес климатът през 2013 г. се е подобрил, докато миналата година позитивните оценки са 
били едва 2%. Макар че 39% от бизнесмените предвиждат застой в икономиката през 2014 г., анкетата показва наченки 
на оптимизъм - всеки трети очаква възстановяване на растежа над 1,5%. През 2012 г. позитивно настроени са били едва 
16%. Задълбочаване на кризата предвижда всеки четвърти, докато през миналата година песимисти са били половината 
от анкетираните. Фирмите ще разчитат на европарите, за да разработват нови продукти и услуги. 59% имат намерение да 
кандидатстват с проекти по европрограмите. 
Бизнес плановете на фирмите предвиждат разработване на нови продукти и услуги (62,5%), търсене на нови пазари 
(59,4%) и увеличаване на производството (54,7%). Наред с това обаче се обръща тенденцията от миналата година по 
отношение на ролята на европейските фондове за развитието на бизнеса. 59% от анкетираните планират да 
кандидатстват през 2014 г. с европроекти. Всеки втори възнамерява и да инвестира в обучение на персонала. 
Българската икономика се оттласква от дъното. Според 22% от анкетираните бизнес климатът през 2013 г. се е подобрил, 
докато през 2012 г. позитивните оценки бяха едва 2%. Запазва се обаче високият процент (53%) отговорили, че 
икономическите условия в страната са се влошили, а според 23% те не са се променили. Макар 39% от бизнесмените да 
предвиждат застой в икономиката през 2014 г., анкетата показва наченки на оптимизъм - 33% очакват възстановяване на 
растежа над 1,5%, докато през 2012 г. оптимистично настроени са били едва 16%. Категорично се обръща и тенденцията 
сред отговорилите "очаквам задълбочаване на кризата" - през миналата година далите такъв отговор са били два пъти 
повече (51%) спрямо 2013 г. (25%). Действията на управляващите за преодоляване на кризата са оценени негативно, като 
най-много негативи събира правителството "Борисов" (72%), следвано от "Орешарски" (45%) и "Райков" (31%). Спрямо 
2012 г. се запазва процентът (10%) на фирмите, които имат просрочени плащания към банките, нараства процентът на 
тези, които са преструктурирали кредитите си (от 20% през 2012 г. на 26% през 2013 г.) и намалява процентът (от 70% на 
64%) на успяващите да плащат кредитите си навреме. Само 17% от анкетираните смятат, че са необходими предсрочни 
парламентарни избори веднага, според 44% е разумно предсрочните избори да бъдат през 2014 г. заедно с тези за 
Европейски парламент, а всеки трети смята, че правителството трябва да изкара мандата си. 
 
√ Бизнесът залага на нови продукти 
59% от фирмите ще кандидатстват за пари от ЕС 
През 2014 г. бизнесът ще разчита на пари от ЕС и на разработването на нови продукти и услуги, за да се справи с кризата. 
Това сочат резултатите от традиционната годишна анкета на БСК - "2013 г. през погледа на бизнеса". Проучването е 
направено сред 462 мениджъри и собственици на компании. Бизнес плановете на фирмите предвиждат разработване на 
нови продукти и услуги (62,5%), търсене на нови пазари (59,4%) и увеличаване на производството (54,7%). Наред с това 
обаче се обръща тенденцията от миналата година по отношение на ролята на европейските фондове за развитието на 
бизнеса. 59% от анкетираните планират да кандидатстват през 2014 г. с европроекти. Всеки втори възнамерява и да 
инвестира в обучение на персонала. 
Българската икономика се оттласква от дъното. Според 22% от анкетираните бизнес климатът през 2013 г. се е подобрил, 
докато през 2012 г. позитивните оценки бяха едва 2%. Запазва се обаче високият процент (53%) отговорили, че 
икономическите условия в страната са се влошили, а според 23% те не са се променили. Макар 39% от бизнесмените да 
предвиждат застой в икономиката през 2014 г., анкетата показва наченки на оптимизъм - 33% очакват възстановяване на 
растежа над 1,5%, докато през 2012 г. оптимистично настроени са били едва 16%. Категорично се обръща и тенденцията 
сред отговорилите "очаквам задълбочаване на кризата" - през миналата година далите такъв отговор са били два пъти 
повече (51%) спрямо 2013 г. (25%). Действията на управляващите за преодоляване на кризата са оценени негативно, като 
най-много негативи събира правителството "Борисов" (72%), следвано от "Орешарски" (45%) и "Райков" (31%). Спрямо 
2012 г. се запазва процентът (10%) на фирмите, които имат просрочени плащания към банките, нараства процентът на 
тези, които са преструктурирали кредитите си (от 20% през 2012 г. на 26% през 2013 г.) и намалява процентът (от 70% на 
64%) на успяващите да плащат кредитите си навреме. Само 17% от анкетираните смятат, че са необходими предсрочни 
парламентарни избори веднага, според 44% е разумно предсрочните избори да бъдат през 2014 г. заедно с тези за 
Европейски парламент, а всеки трети смята, че правителството трябва да изкара мандата си. 
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√ Булбанк: Лихвите ще пълзят надолу 
Лихвите по кредитите у нас ще "продължат да пълзят надолу" и през следващата 2014 година. Това сочи прогнозата на 
главния икономист на Уникредит Булбанк Христофор Павлов, поместена в годишния икономически анализ на банката. По 
думите на специалиста цената на кредитите у нас зависи предимно от специфични за страната вътрешни фактори, а не от 
ситуацията, свързана с паричната политика в развитите големи икономики. Въпреки това добрите перспективи пред 
външната среда ще доведат до подобряване на търговското салдо на страната, тъй като темповете на растеж на износа 
(5,7%) през 2014 г. ще продължат да изпреварват тези по вноса (4,2%). Очаква се ликвидността на българската икономика 
да продължи да се подобрява през 2014 г., което при равни други условия би следвало да доведе и до по-нататъшно 
намаляване на лихвите, както по депозитите, така и по кредитите, пише в анализа. Политическата нестабилност е сред 
факторите, които тежаха на темповете на възстановяване на икономическата активност и заетостта, като БВП се забави 
до очакван ръст за 2013 г. от едва 0,5% -  най-ниската стойност за последните три години. През следващата година 
икономиката се очаква да продължи бавно да се възстановява, постигайки подобрение на растежа на БВП до 1,5%. В 
краткосрочен план обаче значимо ускоряване на растежа все още не може да се очаква, като процесът на 
възстановяване ще продължи да разчита на по-силното търсене на български стоки в основните ни търговски партньори. 
 
√ Пускат европарите за екология през март 
5,668 млрд. лв. вече са договорени по ОП "Околна среда" 
Спрените европари за екология може да бъдат пуснати през март 2014 г. Министерството на околната среда започва 
консултации по одита на проектите, финансирани със средства от ЕС, заяви екоминистърът Искра Михайлова. Целта е да 
се направи анализ кой е отговорен за пропуските и забавянията по проектите. Анализират се всички обществени поръчки 
за периода 2010-2013 г. на стойност над 50 000 лв. "Моята амбиция е проверките за междинните плащания по ОП 
"Околна среда" да приключат през февруари. Ако всичко е наред и Европейската комисия е съгласна с мерките, които 
сме предприели, тя може да освободи средствата през март", заяви Михайлова. 
Договорените средства по ОП "Околна среда" са 5,668 млрд. лв., а изплатените - 1,496 млрд. лв. Плащанията само през 
2013 г. са 870 млн. лв., а от август досега - 535 млн. лв. Но има риск България да загуби 77 млн. лв. от средства за 2013 г. 
по Кохезионния фонд. 
Наказателните процедури срещу България в областта на екологията от 14 станаха 13, като очакваме затварянето на още 
4, обяви още министър Михайлова. Надяваме се делото срещу България за вятърните генератори край Калиакра да не 
влезе в съда, имаме информация, че нашите действия се приемат добре, обясни министърът. Очакваме закриване и на 
досието за ГМО, посочи още Михайлова. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Европлащанията по екопроекти няма да тръгнат преди пролетта на 2014 г. 
МОСВ ще проверява над 300 стари обществени поръчки и ще глобява общини с пропуски 
Екоминистерството ще провери над 300 обществени поръчки и ще глобява общини с пропуски, за да убеди Европейската 
комисия (ЕК) да възстанови спрените плащания по Оперативна програма "Околна среда". Това обяви министър Искра 
Михайлова по време на отчет за дейността на министерството за втората половина на 2013 г. Този план за действие 
обаче отлага възстановяването на разходите на държавата от европейския бюджет за неизвестен период от време, като 
най-оптимистичната прогноза е края на март 2014 г. Брюксел спря междинните плащания по програмата през ноември 
заради системни пропуски на общините и на звеното за контрол в централната администрация. 
Желанието на сдружението на общините е да се направи извадка на част от обществените поръчки, да се отчете 
процентът на нарушения и да се наложи финансова санкция на цялата програма за околна среда. Министерството обаче 
е решило, че не е справедливо да се глобяват изрядни общини. Екипи от МОСВ и звеното за одит на средства от ЕС ще 
проверява всеки проект на стойност над 50 000 лева, договорен в периода 2010 – 2013 г, обясни Михайлова. Министърът 
каза, че се надява проверката да приключи до края на февруари, още месец ще мине докато Европейската комисия се 
запознае с резултатите и вземе решение за спрените плащания. "Това обаче е амбиция на министъра, не знаем колко 
време ще продължат проверките", каза Михайлова. 
Глоби за общини с конкретни нарушения 
Министърът каза, че проектите ще се проверяват за грешките, посочени от Брюксел като недопустими – смесване на 
критерии за подбор и класиране на кандидатите, увеличаване или намаляване на сроковете в хода на процедурата, 
дискриминационни условия. Ще се глобяват само общините, допуснали изброените нарушения. 
"Като знаем как работи системата, аз не го виждам за по-малко от шест месеца да излезе с някакъв резултат (проверката 
– бел. ред.), като дотогава всичко ще бъде спряно – мисля, че никой в държавата не го иска", коментира зам.-
изпълнителният директор на сдружението на общините Емил Савов пред investor.bg. По думите му към момента ЕК е 
блокирал всички плащания към България, като уверението на държавата е, че те ще се поемат от бюджета. 
Възстановяването на разходите по другите програми най-вероятно ще се възобнови през януари. Само по Оперативната 
програма "Околна среда" екоминистерството е поискало от Министерство на финансите възстановяване на 266 млн. лева 
до 31 декември тази година. 
Всички пари по околна среда са договорени 
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Зам.-министърът на околната среда Дин Онбаши съобщи, че по програмата за околна среда няма да останат 
недоговорени средства. Имаше опасения за автоматично освобождаване (невъзможност да се договорят) на около 100 
млн. лева за 2013 г., но те са спасени с един голям проект за закриване на нерегламентирани сметища, чиято стойност е 
97 млн. лева. Той е изпратен до ЕК за одобрение, МОСВ очаква положителен отговор. Проектът е за закриването на 66 
депа из цялата страна и ще се делегира на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
(ПУДООС). През следващия програмен период Брюксел не предвижда финансиране за закриване на сметища. 
Въпреки договарянето на средствата по ОПОС (5.66 млрд. лева с позволеното наддоговаряне) от отчета на 
министерството стана ясно, че голяма част от проектите са със значително изоставане, а някои ще се прехвърлят към 
периода 2014 – 2020 г. Само 7 за пуснатите в експлоатация нови или модернизирани пречиствателни станции в големи 
общини, единствено два града (София и Ботевград) имат построени депа за отпадъци. Изоставането по оста за 
биооразнообразие също е много сериозно – едва 6.7 млн. лева са разплатени, при договорени 341 млн. лева. 
 
√ Преките инвестиции продължават да се свиват 
За периода януари - октомври в страната са привлечени 1.05 млрд. евро 
Пореден сигнал за все още слабото вътрешно потребление и предпазливото поведение на чуждестранните инвеститори 
показват публикуваните от Българската народна банка в понеделник данни за платежния баланс на България за 
октомври. 
За октомври преките инвестиции в страната са отрицателни в размер на 103.8 млн. евро в сравнение с плюс 183 млн. 
евро за същия месец на 2012 г. В основната си част отрицателният резултат се дължи на изпреварващия темп на 
погасяване на вътрешнофирмените заеми между чуждестранните компании майки и местните им подразделения на 
фона на сравнително слабата инвестиционна активност. 
Това се забелязва от статистиката за вложенията в "друг капитал", които отразяват именно този тип финансиране. За 
месеца тези инвестиции също са с отрицателен знак в размер на 135.2 млн. евро при 1.1 млн. евро за октомври 2012 г. 
Трайно надолу 
Общата тенденция също остава негативна, показват данните на БНБ. От началото на годината свиването в обема на 
преките чуждестранни инвестиции е с 43%. За периода януари - октомври в страната са привлечени 1.05 млрд. евро (или 
2.6% от брутния вътрешен продукт) при 1.85 млрд. евро (4.7% от БВП) преди година. Основният спад отново е резултат от 
намаляването на вложенията в "друг капитал" – с близо 77% за година, но статистиката показва свиване и на 
реинвестираната печалба (виж графиката). 
Инвестициите под формата на основен капитал, които се приемат като сигнал за по-твърди намерения от страна на 
чуждестранния бизнес в сравнение с вътрешнофирменото финансиране за местните подразделения, също са се свили. 
Данните на централната банка са предварителни и подлежат на ревизиране, като корекциите обикновено са в посока 
нагоре, но дори и така динамиката на инвестициите сочи трайно свиване през последните месеци. Освен че отразяват 
доверието на чуждестранните компании в икономиката на страната, преките инвестиции са една от най-съществените 
предпоставки за растежа й, защото повишават нейната производителност. 
Бавно възстановяване  
Статистиката на платежния баланс показва и все още слабото възстановяване на вътрешното потребление, като според 
анализатори по-бавните темпове ще се запазят и през следващата година. За периода януари - октомври вносът в 
България отчита минимален ръст в сравнение с година по-рано (с 0.9%), а данните само за октомври показват свиване с 
0.6% спрямо същия месец на 2012 г. 
Положителен сигнал за икономиката идва по линия на данните за износа, който продължава подема си, следвайки 
възстановяването на икономиките в еврозоната. От началото на годината българските компании са изнесли стоки на 
стойност 18.6 млрд. евро, което е със 7.8% повече спрямо година по-рано. Отчетеният ръст само за октомври е с 8.6%. 
След края на сравнително силния туристически сезон през октомври текущата сметка отново отчита дефицит  в размер на 
86.2 млн. евро (при 173.7 млн. евро преди година). Салдото от началото на годината е положително, като в края на 
периода излишъкът е 1.13 млрд. евро (2.8% от БВП). По финансовата сметка на платежния баланс, която отразява 
разликата между притока и изтеглянето на капиталовите потоци от страната, е отчетен дефицит от 711.7 млн. евро за 
октомври. Натрупаният от началото на годината дефицит е в размер на 2.04 млрд. евро. 
  
√ Уникредит Булбанк очаква бавно възстановяване на икономиката догодина 
Цената и достъпът до кредити ще зависят повече от специфични вътрешни фактори, отколкото от външните пазари 
Икономиката на България ще продължи бавно да се възстановява през 2014 г., като реалният темп на растеж на брутния 
вътрешен продукт (БВП) се очаква да бъде 1.5%. В краткосрочен план значимо ускоряване на растежа все още не може 
да се очаква, като за възстановяването ще продължи да се разчита почти изцяло на по-силното търсене на български 
стоки в основните за страната търговски партньори. 
Погледите са насочени към износа 
Това са част от изводите в годишния икономически анализ на Уникредит Булбанк с автор Кристофор Павлов, главен 
икономист на банката. През идната година износът ще продължи да се възстановява. Цената и достъпът до кредити ще 
продължат да зависят повече от специфични вътрешни фактори, отколкото от външните пазари. По отношение на 
лихвите очакванията са те да продължат да пълзят надолу и през 2014 г. 
Възстановяването на инвестициите и индивидуалното потребление ще продължи да изостава, докато политическата 
нестабилност се добавя към усещането за несигурност и ще увеличава времето, в което компаниите ще се въздържат от 
започване на нови големи проекти и увеличаване броя на наетите, се посочва още в анализа. Именно продължаващото 
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политическо напрежение е една от пречките за възстановяването на пазара на труда в краткосрочен план, тъй като прави 
компаниите предпазливи, което от своя страна тежи върху решенията за назначаване на нов персонал. 
Благоприятни перспективи, но с рискове 
През тази година БВП на страната се забави до най-ниската си стойност за последните три години - от финансовата 
институция очакват 0.5% за цялата 2013 г. Сред факторите, които са тежали на темповете на възстановяване на 
икономическата активност и на заетостта, е политическата нестабилност през по-голямата част от 2013 г. 
От друга страна, и прекалено строгите фискални икономии от 2012 г. са повлияли негативно на възстановяването на 
вътрешното търсене през първите месеци на тази година. Състоянието на пазара на труда и на недвижимите имоти 
продължава да кара домакинствата да се чувстват несигурни и да ограничават разходите си за големи покупки, като 
насочват немалка част от разполагаемия си доход към трупане на нови спестявания или редуциране на дълг, се посочва в 
анализа. 
 Търсенето на кредити остава ограничено до експортно ориентираните производства и кредити, съпътстващи 
усвояването на средства от ЕС. 
Като цяло перспективите за следващата година са по-благоприятни, но има опасност българската икономика да се окаже 
в класическа дефлационна спирала, която да сложи край на процеса на възстановяване. Ако вътрешното търсене леко се 
покачи, това ще помогне дефлационните процеси в българската икономика да приключат, дори и международно 
определяните цени на храните и енергийните ресурси да останат като цяло без промяна през следващата година. 
Възстановяването на износа на България, което се наблюдава през тази година, ще се продължи и през 2014 г. 
Очакванията са догодина икономическият растеж в 18 от 20-те най-важни експортни дестинации за българската 
икономика да се ускори. Перспективите за външната среда през следващата година са най-добрите от началото на 
кризата, смята Кристофор Павлов. Това ще бъде първата година от началото на глобалната финансова и икономическа 
криза, в която трите най-големи развити икономики – САЩ, ЕС и Япония, ще отчетат растеж едновременно. 
 
√  Българите разчитат все повече на социалните мрежи при избор на покупка 
Потребителите са още леко скептични към електронните разплащания 
Българските потребители прекарват по четири часа и половина в интернет на ден и същевременно се влияят от мненията 
и препоръките в социалните мрежи при избор на покупка. Това показват резултатите от годишното проучване Digitribe 
Report, изготвeно от Digitribe, подразделението за социален маркетинг на Publicis Marc Group, и изследователската 
агенция Pragmatica. 
Според проучването, което следи динамиката на онлайн поведението и навиците на активните българи в интернет, 
близо 28% от потребителите прекарват в глобалната мрежа над 5 часа на ден, а средната дневна продължителност на 
престой в мрежата е 4 часа и 30 минути. Това е с 15 минути повече спрямо предходната 2012 г. 
Социални онлайн 
В страната 87% от интернет потребителите използват социални медии, от тях 78.8% са готови да се доверят на препоръка 
за даден продукт или услуга, направена през Facebook. Малко над половината пък са я закупили, след като са я видели в 
социалната мрежа на Марк Зукърбърг. 
"Що се касае до социалните медии, Facebook остава безапелационен лидер в България и през 2013 г., без шанс да загуби 
лидерската си позиция скоро, защото на практика няма интернет потребител, който да не е чувал за нея", коментира 
Христо Ласков, стратегически директор на Digitribe. След това по популярност се нарежда Google+ на едноименната 
интернет търсачка, а на трето място е професионалната мрежа LinkedIn, която отчита и най-голям ръст през последната 
година, показват данните на изследването. 
"Приятната изненада за нас тази година беше наваксването на LinkedIn, която е с най-голям ръст в потреблението и 
известността спрямо 2012 г. Тази медия  успява да пробие в топ 3 на социалните медии, които потребителите използват 
всяка седмица, измествайки Twitter", коментира Христо Ласков. Той допълни, че високият процент на Google+ се дължи 
най-вече на факта, че потребителите бъркат множеството услуги на Google като YouTube, самия Google, Gmail и др. с 
Google+, за която може реално да нямат акаунт. 
Близо 70% от интернет потребителите смятат, че коментарите на компаниите в социалните мрежи помагат да се създаде 
по-добро доверие към дадена марка или фирма. То се изгражда и чрез рекламите на самите сайтове на дружествата. 
Близо 80% от потребителите твърдят, че се доверяват на реклама, публикувана на официалната страница на компанията. 
Българите търсят повече информация онлайн и все още са леко скептични към електронните разплащания. Близо 95% са 
съгласни в някаква степен, че преди да направят покупка, търсят информация за продукта в глобалната мрежа. От друга 
страна, повече от две трети се страхуват в някаква степен от измами при разплащане през интернет. 
 По-дълго и по-мобилно 
Освен по-дълго българските интернет потребители влизат в глобалната мрежа и на все по-разнообразни места и в 
движение, показват данните от проучването. Лаптопът измества стационарния десктоп компютър като основно 
устройство за достъп до глобалната мрежа, като е използван от 74.5% от анкетираните. Същевременно мобилните 
технологии навлизат с висока скорост, като 73.5% е ръстът в употребата на смартфони в България като средство за достъп 
до интернет за 2013 г. спрямо предходната година. Те заемат трета позиция като най-предпочитано средствно за достъп 
до интернет, а таблетите са след тях, като удвояват своя дял през 2013 г. спрямо предходната година. Близо 69% от 
българите използват повече от едно устройство за достъп до глобалната мрежа. 
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Вестник Труд 
 
√ Прогноза: 2014 г. по-добра за икономиката 
2014 г. ще бъде по-добра за българската икономика от настоящата година, става ясно от прогнозите на водещи 
банки и бизнес организации у нас. 
Външната среда, от която родната икономика е силно зависима, догодина ще е най-добрата от началото на кризата, сочи 
анализ на УниКредит Булбанк. Експертите на най-голямата по активи банка у нас очакват икономическият растеж в 18 от 
20-те най-важни експортни дестинации на България да се ускори догодина. 
2014 г. ще бъде първата година от началото на кризата, в която трите най-големи развити икономики - САЩ, ЕС и Япония, 
ще отчетат растеж едновременно. “Това ще способства за увеличаване на световната търговия и за консолидиране и 
разширяване на базата на растеж на глобалната икономика”, смята главният икономист на УниКредит Булбанк 
Кристофор Павлов. 
Добрите външни условия ще ускорят износа, ще подобрят позициите на България на световните пазари и ще намалят 
външната задлъжнялост на страната, става ясно още от анализа на УниКредит. Износът, който т.г. нарасна с 8%, ще 
продължи да изпреварва вноса. 
“В настоящия момент българската икономика е на прага да преодолее периодa на застой и отново да се върне към 
траекторията на висок икономически растеж”, посочват и от Българската банка за развитие (ББР). Оттам са оптимисти за 
пазара на труда. Според ББР спадът на заетостта е почти преустановен. 
Българската икономика се оттласква от дъното, потвърждават и резултатите от анкета на Българската стопанска камара 
сред 462 компании. 1/3 от анкетираните очакват застой, но друга 1/3 - ръст на БВП над 1,5% догодина. Наполовина са 
намалели бизнесмените, очакващи задълбочаване на кризата, сочат резултатите. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Стари дългове се отписват още една година 
Гражданите и фирмите получиха още една година преходен срок за отписване на стари задължения, чиято давност е 
изтекла.  
Това стана миналата седмица, след като парламентът прие на второ четене промени в Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс, според които срокът за отписването бе преместен от края на 2013 г. за края на 2014 г. 
Така от догодина с изтекла давност ще са задължения, които е трябвало да бъдат платени през 2008 г., тоест те са 
възникнали преди новия срок 1 януари 2009 г. За тях едногодишният преходен срок за отписването им не важи, 
предвиждат поправките.  
Това означава, че ако притежателят на дълговете не е подал молба в данъчната служба за отписването им по давност, 
още от 1 януари догодина те ще се появят в данъчното му досие и за тях ще се прилагат правилата на единната сметка. 
Което означава, че всяко негово плащане ще покрива най-старите дългове и лихвите по тях. Причината е, че служебно 
отписване не е предвидено като процедура. 
От Националната агенция за приходите препоръчват до края на годината всеки, който иска да отпише задължения, да си 
извади персонален идентификационен код. Кодът се предоставя безплатно и веднага в съответния клон по 
местоживеене или адрес на регистрация на лицето. Молбите за амнистиране на налози може да се подадат лично в 
офисите или да се изпратят по пощата. По неофициални данни на НАП над 90  000 са длъжниците, които вече са 
издирени за стари сметки и са получили или телефонни обаждания, или писма да сложат в ред дълговете си. 
 
Вестник Сега 
 
√ Европейските проекти увиснаха изцяло на хазната заради дефицит в бюджета на ЕС 
От ноември комисията възстановява средства по изключение, плащанията са сведени до минимум 
Финансирането на проектите по оперативните програми в последните два месеца разчита изцяло на националния 
бюджет. Европейската комисия официално е предупредила всички страни членки, че заради дефицит в бюджета си за 
2013 г. от ноември ще възстановява суми само по изключение. По тази причина разплащанията по еврофондовете у нас 
са сведени до минимум за покриване на най-спешни разходи. 
За проблема с разплащането на европейските проекти съобщи пред БНР зам. изпълнителният директор на Националното 
сдружение на общините Емил Савов. Според Савов надеждите са плащанията да тръгнат от началото на февруари. 
Възможно е възстановяването да се забави допълнително и да започне от началото на март.  
"Този проблем стои пред всички държавни членки и не бива да се драматизира", коментира пред "Сега" депутатът от 
"Коалиция за България" Димчо Михалевски. Според Михалевски в момента се финансират само най-спешните разходи 
по европроектите, като източник на средствата е фискалният резерв. "Именно защото фискалният резерв не може да 
падне под определен минимум, в края на годината повечето плащания се отлагат за началото на следващата година", 
коментира Михалевски.  
Проблем с възстановяването на средствата от ЕС заради дефицит в бюджета на съюза имаше и в края на миналата 
година. Тогава се стигна и до размяна на реплики с комисията заради изказване на бившия министър на финансите 
Симеон Дянков, че дефицитът в бюджета на ЕС е причината да няма коледни добавки. Наред с общия дефицит в 
бюджета на ЕС тежестта върху националния бюджет по линия на еврофондовете нарасна и заради спряното междинно 
финансиране заради проблеми с обществените поръчки по оперативна програма "Околна среда". 
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Финансовото министерство вчера не коментира проблема със замразеното възстановяване на средства от ЕС. Не е ясно 
доколко разплащането с национални средства ще доведе до увеличаване на дефицита по държавния бюджет. По 
последни данни на БНБ към 14 декември фискалният резерв възлиза на 5.3 млрд. лв., други около 400 млн. лв. са в 
търговски банки. Планираният дефицит по консолидираната фискална програма за 2013 година е 1.593 млрд. лв., а 
фискалният резерв не бива да пада под 4.5 млрд. лв. Към края на октомври - последния месец, за който има данни, 
дефицитът по консолидираната фискална програма бе 443 млн. лв.  
ПРИХОДИ 
Очаква се този месец да се получат и първи авансови плащания по проекта "Южен поток", научи "Сега". Те ще доведат и 
до евентуални приходи от ДДС за държавата, но постъпленията вероятно ще са след календарното затваряне на 
разплащането от страна на хазната. Сумите обаче ще допринесат за свиване на бюджетния дефицит. 
 


