Вестник Сега
√ Забавеното ДДС в края на годината е било под 240 милиона лева
Към края на декември невъзстановеният в срок данък, в който попадат и включените в ревизии декларации, възлиза на
малко над 239 млн. лв. Това е най-ниското ниво на забавено ДДС към края на годината от 2009 г. насам, похвалиха се
вчера от Министерството на финансите. Така правителството изпълнило ангажимента си да ограничи бавенето на ДДС в
края на годината.
В няколко медийни изяви в началото на тази година премиерът Пламен Орешарски нееднократно заяви, че
правителството на практика за първи път от 2009 г. насам започва на чисто по отношение на възстановения ДДС.
Икономическият министър Драгомир Стойнев също на няколко пъти се похвали с рекордни суми на върнатото ДДС.
Бавенето на ДДС в края на годината с цел да се покрият други минуси в хазната е негласна практика, прилагана години
наред от различни правителства. Бившият шеф на НАП и настоящ депутат на ГЕРБ Красимир Стефанов дословно призна,
че хазната си е позволявала да не спазва сроковете, за да може да удържи в рамките на планираното бюджетния
дефицит. Данните на финансовото министерство показват, че към края на декември 2009 г. невъзстановеното ДДС е било
703.6 млн. лв. В края на 2010, 2011 и 2012 г. сумата е била съответно 563, 412 и 354 млн. лв. Възстановеното ДДС в
последния месец на 2013 г. е 542 млн. лева.
√ Средногодишната инфлация за 2013 г. е 0.9%
0.9% е средногодишната инфлация за периода януари - декември 2013 г. спрямо януари - декември 2012 г., сочат
оповестените вчера данни на националната статистика. На практика това е най-ниското ниво от 15 години насам.
Средногодишната инфлация е била най-висока през 1997 г. заради хиперинфлацията, достигаща 1058.4%, в първите
няколко месеца на годината. През 1998 г. е отбелязан спад до 18.7%, а в следващите години намаляването продължава.
Средните цени на стоките през декември 2013 г. са се повишили с 0.3% спрямо ноември. В сравнение с декември 2012
година обаче статистиката отчита дефлация от минус 1.6%. Ниската годишна инфлация през 2013 г. е измерена, след като
няколко поредни месеца имаше дефлация.
Цените на храните са останали на едно и също ниво през ноември и декември. С 0.3% са поскъпнали алкохолът и
цигарите, но облеклото и обувките са поевтинели с 0.3%, а транспортът - с 0.1%. Минимално увеличение е отчетено в
здравеопазването (0.1%), както и в цените в ресторантите и хотелите (0.4%).
√ НАП пусна декларацията, която сама смята данъка
Декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод вече е качена на интернет страницата на НАП,
съобщиха от приходната агенция. Електронният формуляр трябва да се изтегли на компютър и да се попълни, като
системата сама изчислява дължимия данък. "Това гарантира на клиентите на НАП, че няма да допуснат технически
грешки", напомнят от там. След попълването формулярът генерира баркод, който е на последната му страница и
задължително трябва да се подаде с останалите приложения на декларацията. Чрез него данните от декларацията се
въвеждат директно в системата, което пести време от ръчното им вкарване и позволява по-бързо възстановяване на
надвнесен данък.
Декларацията може да се подаде по пощата, в някои пощенски станции и на специално гише, на което се дава входящ
номер, или лично в офис на НАП, до 30 април. Дотогава трябва да се плати и данъкът. Отстъпка от 5% върху дължимата
сума може да се използва, ако декларацията бъде подадена до 10 февруари и дотогава се плати данъкът. Отстъпката се
ползва и ако декларацията се подаде с електронен подпис по интернет. От НАП напомнят, че всички данъци и
осигурителни вноски без допълнителното задължително пенсионно осигуряване вече се подават по една банкова
сметка, но различна за всяка териториална данъчна служба, и с един код 11 11 11. За втора пенсия има отделна сметка, а
кодът е 58 11 11.
От 2013 г. не е необходимо да се попълва основанието за плащане - дали парите са данъци или осигуровки, тъй като
заради единната сметка погасяването им става според реда на възникването им. От 2014 г. обаче, ако
самоосигуряващите се имат стари данъчни задължения, за да не бъдат покрити те с пари за осигуровки, което води до
загуба на права, могат изрично да поискат внесената сума за социално осигуряване да отиде по предназначение.
Заявлението обаче се подава преди внасянето на парите. Такъв механизъм беше въведен за здравните осигуровки още
през 2013 г., за да се гарантира запазването на здравни права. Друго подобрение на системата е, че от т.г. с внесените
пари първо се погасяват главници и след това лихви, дори те да са по-стар дълг, тъй като върху тях не се трупат нови
лихви.
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√ Бизнесът иска по-високи глоби вместо затвор за укрити осигуровки
И работниците трябва да носят отговорност, ако се регламентират осигурителните престъпления, смятат от
БСК
Бизнесът се противопостави вчера на проекта за Наказателен кодекс в частта му за криминализиране на укриването на
осигуровки. Според зам.-председателя на БСК Димитър Бранков не може да се въвеждат опции за затвор, когато не са
използвани всички възможности за контрол, които дава сегашното законодателство.
"Липсата на възпиращ характер на глобите и санкциите, които действат в момента, неприлагане на закона в сегашната му
сила не е оправдание за внасяне на такива текстове, които не виждаме като аналог в други страни", заяви Бранков.
Санкциите и глобите за подобен тип нарушения като укриване на осигуровки чрез работа без договор, заплащане на част
от възнаграждението на черно и т.н. са изключително ниски, смята Бранков. В момента най-ниската е 1500 лв., а при
рецидиви може да стигне и до 30 000 лв. Зам.-шефът на БСК е убеден, че първо трябва да се засили контролът и дори да
се вдигнат глобите.
Други забележки на Стопанската камара са, че текстовете боравят с термина "работодател", а не с "осигурител", като така
се изключват от наказателно преследване куп категории лица със задължение да внасят осигурителни вноски като
самоосигуряващите се. "Притеснителното е, че с подобни текстове се създава впечатление, че работодателят по
презумпция е виновен. Не е ясно и какво се прави, когато той е юридическо лице", смята главният юрисконсулт на БСК
Наталия Събева. Адвокати, лекари, нотариуси не рядко укриват голяма част от доходите си, но те няма да подлежат на
наказателна отговорност според тези текстове, дават пример от работодателската организация.
Освен това не е предвидена отговорност и за работниците. "Много често наемането на договор за по-малки суми е
инициирано от служителите", твърди Бранков. Конституционният съд обаче вече отмени въвеждането на глоба и за тях
при работа без договор с аргумента, че назначаването им не зависи от тях и работодателите могат и да не наемат
кандидат-служители, ако те поискат нарушение на закона.
Според БСК текстът подлежи на тълкуване и може да се стигне до преследване на работодатели не само за укрити, но и
за неплатени осигуровки. Това е доста пресилен извод, тъй като е достатъчно ясно, че се преследва само осуетяването на
плащане на осигуровки в случаи, в които има укриване чрез работа без договор, деклариране на по-малки
възнаграждения от реалните, деклариране на неверни данни и т.н. "В тези случаи обаче имаме документна измама,
която и сега се преследва от Наказателния кодекс", припомня Димитър Бранков.
Дебатът за криминализиране на неплащането на осигуровки върви от няколко години и всички работодателски
организации са се обявявали против. От КНСБ обаче припомниха вчера, че има споразумение, според което те се
съгласяват с наказателното преследване при укриване. "В това споразумение имаше още куп неща, които не се случиха.
Трябваше да падне таванът на пенсиите, а той е удължен до 2019 г. Да се ограничи ранното пенсиониране, което не
става. Така че считайте, че това споразумение отдавна не действа", коментира Бранков.
От КНСБ продължават да настояват за криминализирането на укриването на осигуровки, но вчера и те признаха, че
текстовете спестяват наказателна отговорност на голяма част от осигурителите. Оттам не веднъж са признавали, че
ефектът от мярката ще е по-скоро дисциплиниращ, затова само през първата година се очакват около 200 млн. лв. повече
приходи от осигуровки, но след това те ще спаднат.
ОЩЕ ЗАБЕЛЕЖКИ
Неправителствени организации, работещи в сферата на правосъдието, поискаха от ресорния министър Зинаида
Златанова удължаване на срока за обсъждане на проекта за нов Наказателен кодекс (НК). Писмото до вицепремиера е
подписано от 11 организации, сред които Съюз на съдиите в България, Програма Достъп до информация, Български
хелзинкски комитет и Български институт за правни инициативи.
Според тях по закона трябва да се дебатира поне шест месеца. Новите текстове бяха пуснати от правосъдното
министерство за обществено обсъждане на 21 декември. Днес се очаква проектът да влезе за обсъждане в
Министерския съвет. На практика това значи, че за дебати по него са отделени 3 седмици, две от които са коледни и
новогодишни празници, както и почивните дни в началото на новата година. Според НПО-тата това е непосилно кратък
срок за изказване на задълбочени становища. Те посочват, че кодексът има близо 600 разпоредби, а като начин за
комуникация с министерството са оставени единствено имейлите.
Вестник Дневник
√ Какво ново в данъчните декларации
В данъчните декларации за доходите на физическите лица през 2013 г., има няколко новости, свързани с промените в
данъчното законодателство през миналата година. "Капитал Daily" разказва за промените в днешния си брой.
Една от тях засяга доходите от авторски и изпълнителски хонорари, наем за отдадени имоти и други извън работната
заплата за последните три месеца от годината. Заради ппромяна в норматичната уредба данъкът за четвъртото
тримесечие на 2013 г. не е удържан авансово, а ще се плаща от хората, които са ги получили. Затова в новия образец на
данъчна декларация в съответното приложение към нея се изисква авансово удържаният данък да бъде разбит по
тримесечия. Затова има нов образец и за служебните бележки, които платецът на дохода издава за облагаемия доход и
за удържаните данъци и осигуровки.
От НАП обясниха пред печатното издание, че издадените през 2013 г. служебни бележки по стар образец ще важат при
подаването на годишните данъчни декларации от гражданите. Тези, които се издават през 2014 г. (дори и да са за доход,
получен през миналата година), трябва да бъдат по новия образец - с разбивка по тримесечия. Той беше публикуван на
страницата на приходната агенция на 21 декември и обнародван с първия брой на Държавен вестник от 3 януари.
2

Подаването на данъчни декларации със стария образец на служебни бележки обаче може да създаде затруднение на
физическите лица, защото там авансово удържаният данък не е разбит по тримесечия. Всеки ще трябва да изчисли сам
кои са доходите, получени през последните три месеца на годината и да внесе за тях данъка.
Хората, които се осигуряват сами, могат да посочат, че плащат осигурителни вноски за държавното обществено
осигуряване, независимо от това, че имат по-стари задължения например за данъци. С тази промяна на практика се
прави изключение от единната данъчна сметка. За целта самоосигуряващите се задължително трябва да подадат
писмено заявление в офиса на НАП по постоянен адрес, преди парите да бъдат наредени по сметките на приходното
ведомство.
Подалите декларации и внесли данъка преди 10 февруари получават 5% отстъпка.
Вчера НАП съобщи, че данъчната декларация с баркод вече е качена на интернет страницата й. Удобство за платците е,
че при нея софтуерът изчислява данъка автоматично, избягват се грешките, а обработката на формулярите става побързо.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок
трябва да бъде платен и дължимият данък за довнасяне.
√ Корупцията продължава да спъва икономическата свобода, потвърди доклад
България е една от 43-те страни, които постигат най-високия си досегашен резултат в тазгодишното издание на Индекса
на икономическа свобода на фондация "Херитидж" и списание "Уолстрийт Джърнъл". В същото време страната е
класирана с една позиция по-ниско от 60-тото място през 2013 г. поради по-бързите реформи в други страни, съобщи
Институтът за пазарна икономика. Индексът се публикува за 20-та поредна година, като оценките за различните страни в
тазгодишното издание се базират предимно на данни от 2012 г.
Оценката на авторите за 2014 г. е, че липсата на прозрачност в политическия процес и широко разпространената
корупция пречат на развитието на демокрацията в България. "Избирането на противоречив народен представител, за
когото се вярва, че е свързан с организираната престъпност, като нов председател на ДАНС, предизвика
антиправителствени протести през юни 2013 година. Съдебната система не защитава ефективно правото на собственост,
а противоречия в нормативната уредба възпират инвестициите", се посочва в доклада.

Липсата на върховенство на закона е основна слабост на България през целия 20-годишен период, през който се прави
изследването. От 1995 г. насам почти липсва напредък в борбата с корупцията (оценката за свобода от корупция се
повишава едва от 30.0/100.0 пункта до 35.2/100.0 пункта), а при защитата правото на собственост дори е отчетен срив - от
50.0 до 30.0.
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Въпреки че подобрява резултата си спрямо предното издание на индекса, България губи едно място в класацията. През
2014 г. страната е на 61-во място в света и 28-мо в Европа. И през тази година остава в групата на "умерено свободните"
държави.
Най-добри резултати България традиционно показва по отношение на фискалната свобода (ниски данъци и овладян
дефицит), както и при свободата на търговията, макар тук да се оценява най-вече търговската политика на ЕС като цяло.

В категорията "Ефикасност на регулациите" страната получава по-добри от средните за света оценки. Същевременно
авторите на доклада посочват, че въпреки, че повечето цени в икономиката се определят пазарно, повишаването на
земеделските субсидии от ЕС е довело до изкривявания в цената на земята.

Най-голям напредък пред последните 20 години страната бележи при фискалната свобода (+45.2 пункта) и монетарната
свобода (+53.3 пункта), които се дължат на валутния борд и на консервативната бюджетна политика.
Авторите обобщават, че България е една от 20-те страни в света, които най-чувствително са подобрили икономическата
си свобода през последните 20 години. В същото време ниската изходна база в средата на 90-те години и спрелият
напредък заради икономическата криза не позволяват на страната да достигне резултатите на "предимно свободните"
държави, които заемат от 6-то до 35-то място в класацията.
Тенденциите в света
За 20-та поредна година Хонконг остава лидер в класацията по икономическа свобода. На второ място отново е
Сингапур, но разликата между двете страни постепенно се стопява. От 2009 г. насам Австралия заема третото място.
След няколко поредни години на застой средната оценка за икономическата свобода по света се покачва с 0.7 пункта. С
толкова се подобрява и резултатът на България.
Швейцария е единствената европейска страна, която постига резултат над 80 точки, което я поставя в групата на
"свободните икономики", заемащи първите 5 места в класацията. Сред десетте най-свободни икономики в света има още
две европейски страни – Ирландия и Дания, които се характеризират като "предимно свободни".
САЩ продължават да губят позиции – тенденция, която продължава и през 2014 година. От 2007 г. насам резултатът на
САЩ се е влошил с 6 точки, като по този начин страната пада до 12-то място.
Индексът на икономическа свобода се изчислява на базата на оценки за 10 индикатора (обединени в четири категории):
свобода на труда, свобода на бизнеса, свобода на търговията, фискална свобода, разходи на правителството, парична
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свобода, инвестиционна свобода, финансова свобода, право на собственост и свобода от корупция.
Средноаритметичният сбор на точките в тези категории образува общия резултат.
По-подробна информация, данни и предишни доклади на Индекса на икономическата свобода можете да намерите на
адрес: http://www.heritage.org/index/
Вестник Капитал Daily
√ Високи изисквания и трудно финансиране тревожат фермери
България може да използва опита на Сърбия и да разчита повече на общините за подкрепа, смятат
млекопроизводители
Ненужно високи нормативни изисквания, малко възможности за финансиране и труден достъп до потребителите – това
са основните проблеми пред малките ферми от Западна България. Заедно с кмета на общ. Трън Станислава Алексиева и
Юлия Григорова, председател на фондация "Д-р Стамен Григоров", те представиха резултатите от проекта "Екомилк-208",
финансиран от ЕС и с цел подпомагане на производители и преработватели на мляко от Западна България и Източна
Сърбия. Проектът е съвместен между фондацията, общините Трън и Ниш, както и сръбския "Клъстер Сирене-юг". Между
двете държави има доста разлики в условията за работа на фермерите и само част от тях произлизат от изисквания на ЕС.
Пари с две остриета
Често изискванията всъщност са наложени на национално ниво и в други държави от съюза те са много по-леки,
разказаха участници в дискусията. Спазването на много от тях е свързано с инвестиции, трудни за малките, разказа
Юлияна Борисова, фермер от пернишкото с. Мещица. Самите фермери рядко разполагат със свободни средства, защото
имат постоянни разходи, например за храна. "Да, фонд "Земеделие" и банките отпускат средства, но трябва да се
премисли, преди да се вземат. Много фермери изгубиха обезпеченията и бизнеса си, защото не успяваха да покрият
вноските", посочи Борисова. Тя разказа, че поне при тях всички субсидии, които вземат, се реинвестират обратно и затова
вече не трябва да се говори за фермерството като за поминък, а да се търси и печалба от него. По думите на Борисова
трудният старт и намирането на първоначален капитал е една от основните пречки за много хора, които искат да се
занимават с отглеждане на животни и преработка на мляко.
Регионална подкрепа
Възможността за помощ на регионално ниво с подкрепата на общините е една от идеите, предложени от участниците в
проекта "Екомилк-208". Юлия Григорова обясни, че в Сърбия например общините директно подпомагат много малки
фермери със субсидии. Тъй като страната все още не е член на ЕС, ограниченията за субсидиране, помещения и хигиена
все още са доста различни от тези в България, но в договора си за членство Сърбия има възможност да си договори и посвободни регулации в сравнение с българските. Григорова смята, че България би могла да използва отчасти този опит,
като се даде повече възможност на местните власти да подпомагат под някаква форма производители от региона си.
Според нея съдействие с общините е много по-добър вариант, отколкото централизирано разпределяне на помощите.
Юлияна Борисова очерта няколко проблема, които малките фермери имат с Наредба 26 за директните продажби.
Единият от тях са големите инвестиции, които трябва да се правят в работни помещения, идентични с тези на големи
производители. Сходни са те и за търговските обекти за продажби, които трябва да са или собствени, или дългосрочно
наети. Създаването на клъстер от малки млекопроизводители и преработватели, свързани с туристически пакети за
пътувания, е един от начините, който според Юлия Григорова ще помогне за повече директни продажби на фермери от
Западна Българи и Източна Сърбия. Кметът на Трън Станислава Алексиева подчерта, че този район е в голямата си част
запазен от промишлено замърсяване и има потенциал да развива туризъм.
Вестник Труд
√ 9 банки смъкнаха лихвите по депозитите през декември
9 банки у нас свалиха още повече лихвите по срочните депозити през декември, а две от тях намалиха и лихвите по
спестовните сметки. Това съобщиха от финансовия портал “Моите пари”.
На практика трезорите завършиха 2013 г. така, както я бяха започнали - с влошаване на условията по депозитите. В края
на годината средният размер на лихвите по 3-месечните депозити в лева паднаха до 2,39%, а в евро - до 2,27%.
В края на 2013 г. изтекоха и голям брой промоции за потребителски кредити, но трезорите не са предложили нови или
удължаване на срокове по изтичащите промоции. Така средният размер на лихвата по потребителските кредити с
поръчители в левове са паднали до 15,59%, а на тези без поръчител и в евро - до 14,74%. На пазара има само две банки,
които са направили промоции за ипотечни кредити в последния месец на годината.
investor.bg
√ СБ: Световният икономически растеж през 2014 г. ще се ускори до 3,2%
Банката предвижда растежът в развитите страни да бъде 2,2%, а в развиващите се държави - 5,3%
Световният икономически растеж ще се ускори през 2014, като пет години след началото на финансовата криза развитите
икономики ще обърнат тренда.
Световната банка прогнозира, че глобалният растеж за тази година ще бъде 3,2% спрямо 2,4% през 2013 г. За 2015 г.
международната финансова институция предрича растеж от 3,5%, а през 2016 г. - 3,6 на сто.
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„За ускорението ще допринесат богатите държави, като негативното въздействие върху растежа от фискалната
консолидация и политическата несигурност отслабва, а възстановяването на частният сектор получава една по-здрава
основа“, се казва в новия доклад на Световната банка „Глобални икономически перспективи“.
Високият растеж и нарасналото търсене от развитите страни ще бъдат важен попътен вятър за развиващите се пазари и
би трябвало да компенсира предстоящото затягане на финансовите условия.
Растежът в развитите страни се предвижда да се ускори до 2,2% през настоящата година от 1,3 на сто през 2013 г.
Икономическият подем в развиващите се държави ще нарасне по-умерено – до 5,3% от 4,8% за изминалата година.
Банката твърди, че оттеглянето на количествените улеснения и последващото увеличаване на лихвените проценти в
световен мащаб ще окаже умерено влияние върху инвестициите и растежа в развиващите се страни, като капиталовите
разходи ще се покачват. Притокът на капитали също ще бъде умерен и според СБ те ще бъдат в съответствие с
ребалансирането на инвестиционните портфейли в световен мащаб.
Въпреки това, ако намаляването на обема на програмата за покупка на облигации на Федералният резерв на САЩ бъде
посрещнато с рязка корекция на пазарите, то капиталовите потоци могат да спаднат драстично. СБ предупреждава, че
това може да постави под нов натиск уязвимите развиващи се икономики.
„В сценарий, при който лихвените проценти нараснат рязко със 100 базисни пункта, капиталовите потоци могат да се
понижат с до 50% в рамките на няколко тримесечия“, се казва в доклада на институцията.
Докато големите вторични рискове утихват, то неизвестните около фискалната политика на САЩ, продължаващото
възстановяване на еврозоната и възможните временни неуспехи в политиката на Китай по преструктуриране на модела
на икономически растеж продължават да представляват рискове за световната икономика.
Успешното преминаване на китайската икономика от растеж, базиран на инвестиции, към такъв, задвижван от
вътрешното потребление, представлява „огромно предизвикателство“, изтъква СБ.
Един принудителен и рязък спад в инвестиционната активност може да окаже значително въздействие върху растежа на
втората по големина икономика в света и би предизвикал верижни реакции в региона и сред икономиките с близки
търговски връзки с Китай, включително сред производителите на суровините.
Независимо от това СБ очаква ръст от 7,7% за икономиката на Поднебесната империя през 2014 г., т.е. без промяна
спрямо прогнозата си за растеж от 7,7% за миналата година.
√ Фермери настояват за нови правила при разпределението на пасища
Сред незаконните ползватели на общински мери има висши държавни служители, твърдят животновъди
Животновъдите настояват за среща в земеделското министерство, за да поставят два въпроса – докога ще продължава
практиката хора, които не отглеждат животни, да ползват общински мери и пасища и да получават субсидии за това и как
фермерите ще получат облекчения при акциза за гориво за стопански нужди тази година.
Бойко Синапов от Националната асоциация на животновъдите каза пред БНР, че браншът за пореден път е пред колапс и
години наред губи средства заради пасищата и мерите.
„Години наред те се раздаваха в България не по предназначение на животновъди, които отглеждат пасищни животни, а
на хора, които нямат и едно животно. Този път обаче от животновъдния бранш сме категорични, че няма да допуснем
този фарс да продължава, защото в крайна сметка ние позволяваме да се разпиляват европейски и национални
средства“, заяви той.
Фермерът каза още, че многократно са сезирали за проблема земеделското министерство и ДФ "Земеделие", но той
продължава да стои. Той заяви, че сред незаконните ползватели на общински мери и пасища има и висши държавни
служители и депутати и предупреди, че ако не престанат с тази тотална кражба на средства, ще каже имената им.
Представители на всички регионални структури на Националната асоциация на животновъдите днес ще пристигнат в
София за среща в Министерството на земеделието, допълни Синапов.
„С една заповед на министъра на земеделието практиката да се раздават мери и пасища на хора, които не отглеждат
пасищни животни, може веднага да се прекрати“, допълни той.
Фермерите ще настояват пред министъра да се променят правилата, по които ще получават облекченията при акциза за
гориво за стопански нужди. Заместник-министърът на земеделието Бюрхан Абазов коментира, че за първи път тази
година животновъдите ще ползват ваучери за гориво. Те могат да бъдат получени от 1 април до 15 май.
Абазов припомни, че в парламента са внесени промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за
да се даде възможност животновъдите без търг и конкурс да получат мери и пасища от Държавния поземлен фонд.
√ Зърнопроизводители: Агроминистерството да скъса и да преработи ПРСР
От сектора подготвят писмо до МЗХ с над 20 страници забележки за новата програма за селските райони
Българското земеделие е изправено пред риска от закъсняваща и неработеща Програма за развитие на селските райони
(ПРСР), неусвояване на евросредства и допълнително влошаване на конкурентоспособността на стопанствата в новия
програмен период. Това се казва в позиция на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), разпространена
след форума на организацията в Арбанаси.
Те обаче съобщават, че за пореден път не са получили отговор на предварително поставени пред агроминистерството
въпроси за програмата.
Организацията пита защо се държат умишлено в неведение земеделските производители по въпроса за разработването
на новата ПРСР, също и защо земеделската общественост не е информирана за ясната и категорична позиция на
България по Общата селскостопанска политика за периода 2014 – 2020 г.
Според НАЗ воденият досега диалог по новия програмен период на селскостопанската политика е „проформа“.
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Зърнопроизводителите призовават земеделския неправителствен сектор да се присъедини към исканията им за
прозрачност и ефективен обществен диалог за ОСП 2014 – 2020г. и бъдещето на българското земеделие.
„В министерството трябва да скъсат и да преработят програмата“, заяви пред Investor.bg Радослав Христов от НАЗ.
Една от забележките на зърнопроизводителите към новата ПРСР е, че секторът е почти изключен от програмата, за него е
предвидена единствено мярката за инвестиции във физически активи.
„Никой не знае какви са бюджетите по приоритетите на програмата. Един от големите проблеми на старата програма
беше неправилното разпределение на средствата“, припомни Христов.
Според него добре е написана само тази част от програмата, която се отнася до ползването на консултантските услуги.
Тези фирми ще могат да ползват еврофинансиране, за да обучават служителите си и за целта в проекта на програмата са
предвидени 17 млн. лв., каза Христов.
„Програмата в никакъв случай не е загубена. До средата на тази година ПРСР ще бъде приета и в месеците юни –
септември първите мерки ще стартират“, коментира снощи агроминистърът Димитър Греков. Той обясни, че не може да
се прибързва с работата по документа, защото това ще се отрази на целия програмен период.
Той допълни, че в момента вървят консултации между България и Брюксел, за да се уточни окончателният вариант на
програмата.
Вестник 24 часа
√ Бобева: Постигнахме ръст със социални разходи
Бяхме критикувани за увличаването на социалните разходи, но доказахме, че по този начин можем да раздвижим
потреблението и да постигнем икономически ръст. Това заяви вчера във Виена вицепремиерът Даниела Бобева. Тя
участва в конференцията "Юромъни" за Централна и Източна Европа. Според Бобева няма как със свиване на разходи да
се води борба с бедността.
"Благодарение на нашите действия очакваме тази година икономическият ръст да се ускори и да бъде 1,8%. Очакваме и
завръщане на инвестициите в страната", увери Бобева. Според вицепремиера има още място за социални разходи и
натоварване на бюджета, тъй като съотношенията на държавния дълг у нас са доста ниски.
Тя допълни, че е много трудно Централна и Източна Европа да бъде наричана регион. Кризата удари по различен начин
страните там, а и правителствата се борят по различен начин срещу нея, каза Бобева.
Според нея всички правителства изтървали удобния момент да се справят с проблема. Те не направили много в
социалната сфера, а в региона не били извършени необходимите реформи в администрацията. Това от своя страна само
помага на корупцията.
На конференцията имаше спор дали държавата трябва да подпомага финансово бизнеса. "За" бяха Даниела Бобева и
румънският министър на публичните финанси Ливиу Войня. В Сърбия обаче този механизъм е бил пробван, но се
провалил.
"Уникредит" пък очаква увеличаване на депозитите за 2014 г. с 1,2 на сто, а на заемите - с 6,1 на сто. Ръстът на
българската икономика се очаква да бъде 1,5% при инфлация от 1 на сто. Това гласи прогноза на банката, представена на
провеждащата се във Виена конференция.
Очакваме в България да има ръст от 1,2 на сто при спестяванията въпреки ниските лихви, каза Джани Франко Папа директор за Източна Европа на "Уникредит".
√ Икономическата свобода в България и по света леко се подобрява
България е една от 43-те страни, които постигат най-високия си досегашен резултат в тазгодишното издание на Индекса
на икономическа свобода на фондация „Херитидж" и списание „Уолстрийт Джърнъл". В същото време страната ни е
класирана с една позиция по-ниско от предходната година поради изпреварващия темп на реформи в други страни.
Индексът се публикува за 20-та поредна година, като оценките за различните страни в тазгодишното издание се базират
предимно на данни от 2012 година, съобщават от Института за пазарна икономика (ИПИ).
За 20-та поредна година Хонконг остава лидер в класацията по икономическа свобода. На второ място отново е Сингапур,
но разликата между двете страни постепенно се стопява. От 2009 г. насам Австралия заема третото място, обобщава
данните икономистът Явор Алексиев.
Швейцария е единствената европейска страна, която постига резултат над 80 точки, което я поставя в групата на
„свободните икономики", заемащи първите 5 места в класацията. Сред десетте най-свободни икономики в света има
още две европейски страни - Ирландия и Дания, които се характеризират като „предимно свободни".
САЩ продължават да губят позиции - тенденция, която продължава и през 2014 година. От 2007 г. насам резултатът на
САЩ се е влошил с 6 точки, като по този начин страната пада до 12-то място.
След няколко поредни години на застой средната оценка за икономическата свобода по света се покачва с 0,7 пункта. С
толкова се подобрява и резултатът на България.
Мястото на България през 2014 година
Въпреки че подобрява резултата си спрямо предното издание на индекса, България губи едно място в класацията. През
2014 г. страната ни заема 61-во място в света и 28-мо в Европа. И през тази година страната ни е класирана в групата на
„умерено свободните" държави.
Оценката на авторите за 2014 г. е, че българската демокрация е възпрепятствана от липсата на прозрачност в
политическия процес и широко разпространената корупция:
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„Избирането на противоречив народен представител, за когото се вярва, че е свързан с организираната престъпност, като
нов председател на ДАНС, предизвика антиправителствени протести през юни 2013 година. Съдебната система не
защитава ефективно правото на собственост, а противоречия в нормативната уредба възпират инвестициите".
По отношение на категорията „Ефикасност на регулациите" страната ни получава по-добри от средните за света оценки.
Същевременно авторите на доклада посочват, че въпреки, че повечето цени в икономиката се определят пазарно,
повишаването на земеделските субсидии от ЕС е довело до изкривявания в цената на земята.
Най-добри резултати България традиционно показва по отношение на фискалната свобода (ниски данъци и овладян
дефицит), както и при свободата на търговията, макар тук да се оценява най-вече търговската политика на ЕС като цяло.
Докладът за 2014 г. коментира тенденциите в икономическата свобода от 1995 г. насам. Авторите на доклада отбелязват,
че България е една от 20-те страни в света, които най-чувствително са подобрили икономическата си свобода през
последните 20 години. В същото време ниската изходна база в средата на 90-те години и спрелият напредък вследствие
на икономическата криза не позволяват на страната да достигне резултатите на „предимно свободните" държави, които
заемат от 6-то до 35-то място в класацията.
През целия двадесетгодишен период основна слабост на България остава категорията „Върховенство на закона", в която
попадат оценките за свобода от корупция и защита на правото на собственост. Авторите посочват, че от 1995 г. насам
почти липсва напредък по отношение на борбата с корупцията (оценката за свобода от корупция се повишава от
30,0/100,0 пункта до 35,2/100,0 пункта). По отношение на защитата правото на собственост оценката се е сринала с цели
20 пункта - от 50 до 30.
Най-голям напредък пред последните 20 години страната ни бележи по отношение на индикаторите за фискалната
свобода (+45,2 пункта) и монетарната свобода (+53,3 пункта), благодарение преди всичко на въвеждането на валутния
борд и на консервативната бюджетна политика.
Вестник Стандарт
√ Бобева: Затягането на колана не е решение
Прогнозират ръст на кредитирането през 2014 г.
Държавите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се изправят пред различни проблеми и прилагат различни подходи за
преодоляването им. Това заяви вицепремиерът Даниела Бобева във Виена на конференцията на Euromoney за банковия
сектор в ЦИЕ. Вицепремиерът постави въпроса за целесъобразността от самоцелно съкращаване на бюджетните разходи.
Според Бобева заради натиска за съкращаване на бюджетните дефицити много страни, включително и България, са
претърпели големи загуби в социалния сектор. Според нея не може със свиване на разходи да се води борба с бедността
и затова не е правилно да се използва само такъв подход за балансиране на държавните разходи. Чрез социалните
плащания може да се подпомогне вътрешното потребление, смята Бобева. Според нея има място за още социални
разходи, тъй като държавният ни дълг е много нисък.
Кредитните портфейли на банките в България ще нараснат с 1,2% през 2014 г., главно поради увеличаване на
корпоративните заеми, каза Джани Папа, директор на УниКредит за ЦИЕ. От началото на 2013 г. промишленото
производство е нараснало с 5% за повечето страни от региона, което ще доведе и до необходимост от финансиране. В
България ще продължава интересът към депозитите, допълни Папа. Той прогнозира, че растежът на депозитната база ще
послужи като здрава опора за преминаване на сектора към нов банков модел. При бизнес заемите в България
очакванията за периода 2013-2015 г. са за среден ръст от 1,6%, а при заемите за домакинствата се очаква ръст от 6%.
Прогнозите са делът на лошите кредити да падне от 17% на 16,4%.
√ Конфискуват имущество за неизгодни сделки
София. Длъжностно лице, което сключи неизгодна сделка и от това произлезе значителна вреда за държавата, за община
или за предприятие с над 50% държавно участие, се наказва с лишаване от свобода до 5 години, като съдът може да
наложи и конфискация до една втора от имуществото на дееца.
Освен това представителят на държавата или на предприятието ще бъде лишен от правото да заема определени
длъжности. Това гласят текстове от проекта за нов Наказателен кодекс, който е пуснат за обществено обсъждане. Когато
вредата за държавата е в особено големи размери, човекът, който е сключил неизгодната сделка, ще лежи в затвора от 2
до 8 години. Сега в НК също има предвиден затвор за сключване на неизгодни сделки, но не се предвижда конфискация
на имуществото.
Едноличен търговец, който трайно не може да изплаща задълженията си, но не поиска от съда да открие производство
по несъстоятелност, ще лежи в затвора до 2 години вместо сегашните 3 години. Промяната предвижда наред с това
едноличният търговец да може да се наказва с пробация и да му се забранява да упражнява определена дейност.
Искат по-дълга дискусия за новия НК
Правосъдният министър Зинаида Златанова да не внася днес в Министерския съвет новия Наказателен кодекс, а да
удължи срока за обсъждането му с още шест месеца. За това настояват специализирани неправителствени организации.
Аргументът им е, че срокът от Коледа досега е бил кратък и не са смогнали да направят по-задълбочена дискусия и
анализ на така важния проект.
Зад искането застават Съюзът на съдиите, Българският хелзинкски комитет, Центърът за изследване на демокрацията,
Риск монитор, Програма "Достъп до информация" и др.
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Вестник Монитор
√ Италиански тираджии крият данъци с фирми у нас
Наемат местни шофьори с наши договори
Отварят фиктивни офиси
Много италиански фирми за товарни автомобилни превози вече са регистрирани в България и са отворили у нас
фиктивни офиси, научи „Монитор”. Те наемат своите работници на Апенините по български договори, жалват се местни
водачи на тежки камиони.
Трийсет и една годишният шофьор на ТИР Алесандро Габанела се оплака вчера на в. „Кориере дела сера”, че бил
уволнен, тъй като отказал да подпише „български” трудов договор. Живеещият в миланския квартал Сеграте водач на
прицеп кръстосвал от 12 години пътищата на Европа срещу 1800 евро на месец и бил смятан за топексперт в занаята. Но
когато преди месец собственикът на фирмата от Бари, за която Алесандро въртял „геврека”, го поканил да разговарят за
подновяване на неговия договор, вещият тираджия отказал. Ами предугаждал си той, че чорбаджията
иска да му свие балкански номер
тъй като напоследък на Апенините “българските” договори станали масова практика в последно време.
„Аз работя в Италия – възмущава се Алесандро,  управлявам италианско транспортно средство, карам италианска стока
от и за Италия, италианец съм и какво ми предлагат – „български” договор!”, възмущава се шофьор, известен с прякора
Лавината, цитиран от миланския ежедневник. После тираджията обяснява, че в България шофьорите получавали 3 пъти
по-ниски заплати от италианските, като данъците и осигурителните вноски, които внасяли работодателите, били
нищожни. Но за беда страната ни вече била част от ЕС, „шерпите от Брюксел” били либерализирали пазара и куп
италиански транспортни фирми спускали кепенци на Апенините, след което пренасяли дейността си у нас и отваряли
фиктивни офиси.
После започвали да наемат български шофьори
а ако някой италианец пожелаел да продължи да работи с тях, предлагали му българска заплата. Не се ли съгласял,
отпращали го по живо, по здраво вкъщи. Понякога въпросните фирми кандисвали да приемат на работа и италианци,
като им плащали по документи българска заплата, разликата до италианската им я давали на черно, а осигуровките ги
внасяли върху нашенската. „Така на практика финансираме социалното осигуряване на България или Румъния с
италиански пари” – възмущава се Алесандро.
Според местни експерти по трудово законодателство в случая не става дума за българска далавера, а за съвсем очевидни
италиански тарикатлъци. И за проблемите на пазара на Апенините се обвинява нашата страна.
√ Цените на храните замръзнаха
0,3% инфлация през декември
Плащаме по-скъпо в хотелите и ресторантите
0,3% е инфлацията през декември 2013 г. спрямо предходния месец, показват данни на Националния статистически
институт (НСИ). От март миналата година статистиката отчиташе дефлация на месечна база, а изключение бяха септември
и октомври.
Данните показват още, че инфлация за декември 2013 г. спрямо същия месец на 2012 г. е -1,6%. Средногодишната
инфлация за 2013 г. спрямо предходната година е 0,9 на сто.
Според НСИ цените на храните и безалкохолните напитки са останали без промяна през декември миналата година в
сравнение с предходния месец. Леко са поскъпнали прясното и киселото мляко, маргаринът и малотрайните колбаси.
Типично за зимните месеци,
цената зеленчуците е скочила по-сериозно
Например при доматите поскъпването е със 17,4%, при краставиците – с 25,3 на сто, а при зелето – с 5%. Това обаче се
компенсира с поевтиняването на брашното, свинското месо, трайните колбаси и др.
По-сериозен спад на цената има при цитрусовите плодове. Те са поевтинели с 9,5% през декември. Ябълките пък са
паднали с 2,9 на сто, а захарта с -1,6%.
От НСИ отчитат още, че алкохолът и тютюневите изделия поскъпват с 0,3% през декември спрямо предходния месец.
Цените на жилищата, наемите и свързаните с тях режийни разходи нарастват леко с 0,1 на сто. Транспортните услуги пък
поскъпват с 1,1% на месечна база.
Според данните на статистиката това е свързано и
с увеличението
на цените
на горивата
Например през декември бензин А95 и А98 са поскъпнали съответно с 0,5% и 0,4 на сто.
Данните показват още, че услугите в хотелите и ресторантите също са стрували повече през декември в сравнение с
ноември. Увеличението на цените в този сегмент е около 0,4 на сто. Това вероятно има сезонен характер във връзка с
новогодишните празници.
Например ръстът в цените на туроператорските услуги е 13,8 процента. Хотелските услуги в курортите пък са поскъпнали
с 13,3 на сто.
През декември 2013 г. спрямо предходния месец обаче се отчита поевтиняване на дрехите и обувките. Цените на тези
стоки се свиват с около 0,3%. Мебелите и домакинското оборудване са се продавали на същите нива като предходния
месец.
9

√ Държавата върна 1,05 млрд. лева ДДС
Държавата е възстановила на бизнеса близо 1,055 млрд. лв. ДДС през последните два месеца на 2013 г. Това показва
справка на Националната агенция за приходите (НАП), съобщиха от Министерството на финансите. През ноември
миналата година 7176 фирми са получили дължимия им ДДС на стойност 512,9 млн. лв. Следващия месец е бил върнат
данък за 542 млн. лв. на 6918 компании. 93% от фирмите са получили суми до 100 хил. лв. Възстановеният ДДС за
последното тримесечие на 2013 г. е над 1,6 млрд. лв.
В края на миналата година беше върнат целият дължим ДДС, който е начислен от страна на фирмите, без тези суми, по
които има действащи ревизии.
Така за пръв път през последните години държавата е издължила всички плащания по ДДС на дружествата и ще започне
настоящата година с плащания към бизнеса по този данък, които се дължат на нормалната икономическа логика, а не с
изплащане на забавени задължения, посочват от финансовото министерство.
√ Декларацията с баркод вече е на сайта на НАП
Декларацията за облагане на доходите с баркод вече е качена на сайта на Националната агенция за приходите (НАП),
съобщиха вчера от ведомството.
Електронният формуляр трябва да се изтегли на компютър и да се попълни „офлайн“. Той гарантира на хората, че няма
да допуснат грешки, защото дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните
видове доход.
От НАП напомнят също, че при изпращането на декларация с баркод по-бързо се възстановява надвнесеният данък. Това
е така, защото не се налага допълнителното обработване и попълване на данните от тези декларациите ръчно.
Информацията директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода.
Декларациите могат да се изпращат по пощата или на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде
издаден входящ номер.
Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за
облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне.
√ Онлайн договорите ще важат само на хартия
С промени в Закона за защита на потребителите
Договорите, които са сключени онлайн, няма да важат, ако продавачите на услуги не изпратят контракта на потребителя
и на хартия. Това е записано в новия Закон за защита на потребителите, който беше приет от кабинета през ноември и
сега предстои да бъде разгледан от депутатите.
Текстовете, които защитават потребителите са част от приоритетите на кабинета през първите му шест месеца, които
правителството ще отчете в петък в парламента.
От проверките на антимонополните органи през 2013 г. е видно, че най-често фирмите, предоставящи услуги в интернет,
нямат писмени договори.Въпреки това задължават клиентите да спазват всички изпратени им по пощата правила. С
новите текстове договорът няма да се счита за сключен, ако го има само в интернет. Той ще важи само ако потребителят
и доставчикът на услуги имат хартиени копия.
Друг текст в закона ще дава възможност извънсъдебна комисия да решава споровете за комунални услуги.Ако например
имате съмнение или нарушение при сметката за ток, то с помощта на новия закон може да не се стига до съда, а комисия
бързо ще разреши случая.Става дума за състави от трима души. Ще има по един представител на КЗП, на граждански
организации и на съответната компания, засегната от казуса.
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