Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Информационна агенция Фокус
√ Премиерът Пламен Орешарски награди победителите в конкурса „Икономика на светло”
София. На тържествена церемония премиерът Пламен Орешарски награди победителите в конкурса „Икономика на
светло”, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Бих искал да поздравя Асоциацията на индустриалния капитал в
България и КНСБ за инициативата и тяхната ангажираност в борбата с неформалната икономика – явление, което има не
само фискални измерения. Фактът, че зад номинираните за днешните награди „Икономика на светло” има институции,
организации и медии, показва, че желанието да се работи по правила се споделя от все по-голяма част от обществото.
Борбата със сивата икономика ще бъде ефективна само когато стане кауза на всеки от нас”, каза Орешарски. По думите
му, правителството е предприело мерки за противодействие на данъчните и осигурителните измами и на отклонявания
от данъчно облагане. Той добави, че освен че електронизацията на услугите ги прави по-ефективни, а също така и
надежден антикорупционен елемент.
„Удовлетворен съм, че първите резултати са налице. Бизнес средата видимо се подобрява - при това както по
обективните индикатори, така и по оценка на работодателските организации. Събираемостта на приходите, макар и побавно от очакваното, също се повишава, фискалният резерв се стабилизира. Откритият диалог, който водим със социални
партньори, различните организации и гражданите, е една от предпоставките за свиване на сивия сектор. Радвам се, че
голяма част от мерките, които предприехме, се основават именно на този диалог. Ще продължим и занапред да се
вслушваме във вашите конструктивни идеи”, подчерта премиерът.
Бяха наградени победители в три категории: за „Личност или организация, допринесла за ограничаването на
неформалната икономика посредством активна позиция”, за „Журналист или медия, допринесли за промяна на
обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика” и за „Нормативен акт или административна
практика, които видят до ограничаване сивата икономика и подобряване на бизнес средата в България”. Победителите
са Икономически и социален съвет, „България он ер” и Министерски съвет. Носителите на наградите и връчилите
наградите се събраха за обща снимка.
Списание Мениджър
√ Кабинетът „Орешарски” получи награда за икономика на светло
Правителството „Орешарски” се оказа един от призьорите в първия национален конкурс за наградите „Икономика на
светло”. Той се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на
светло“.
Експертно жури от 100 изявени личности в областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката,
медиите, определило победителите чрез попълване на анкетна карта с предварително оповестени номинации в
отделните категории, уточняват организаторите.
Така, в категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика
и подобряване на бизнес средата“ отличието е било присъдено на Министерски съвет с мотива „за възстановяване в
срок на дължимия ДДС и ускоряване процеса на разплащане към бизнеса по изпълнени обществени поръчки и проекти
по Оперативните програми.”
В категория „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика
посредством активна позиция“ победител стана Икономически и социален съвет на Република България. Мотивът за
избора - действията и цялостна роля на Съвета за подобряване на гражданския диалог в България.
В категорията „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към
неформалната икономика“ наградата получи Телевизия „България Он Ер“. Телевизията е отличена за активна позиция и
продукции, показващи усилията на социалните партньори за ограничаване и превенция на неформалната икономика.
Информационна агенция БГНЕС
√ Министерски съвет взе наградата "Икономика на светло"
Министерски съвет взе една от трите награди в три отделни категории "Икономика на светло" като признание за борбата
с неформалната икономика. Те се връчват за първи път от Асоциацията на индустриалния капитал /АИБ/.
Чрез тази награда се популяризират сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и
политици за подобряване на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване на неформалната икономика.
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Министерски съвет взе наградата за възстановяване в срок на дължимия ДДС и ускоряване на процеса на разплащане
към бизнеса по изпълнени обществени поръчки и проекти на Оперативните програми.
"Борбата с неформалната икономика има не само фискални измерения, желанието да се работи по правила се споделя
от все по-голяма част от обществото", заяви премиерът Пламен Орешарски пред участниците в церемонията. Той
подчерта, че коректното отношение на държавата към бизнеса е ключово за преборване на сивата икономика.
Втората награда взе Икономическият и социален съвет за цялостната си роля за подобряване на гражданския диалог в
България. Третата награда взе телевизия България он Еър. /БГНЕС
regal.bg
√ Асоциация на индустриалния капитал връчи наградите в конкурса "Икономика на светло"
За първи път вчера на официална церемония в присъствието на министър-председателя на Република България Пламен
Орешарски станаха известни победителите в конкурса за награди "Икономика на светло" за 2013 г., съобщиха от
Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Победител в категория "За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната
икономика посредством активна позиция" стана Икономически и социален съвет на Република България. Мотивът за
избора бяха за действията и цялостна роля на Съвета за подобряване на гражданския диалог в България.
В категорията "За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към
неформалната икономика" наградата получи телевизия "България Он Ер". Телевизията бе отличена за активна позиция и
продукции, показващи усилията на социалните партньори за ограничаване и превенция на неформалната икономика.
Наградата "За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и
подобряване на бизнес средата" бе присъдена на Министерски съвет на Република България - за възстановяване в срок
на дължимия ДДС и ускоряване процеса на разплащане към бизнеса по изпълнени обществени поръчки и проекти по
Оперативните програми.
Националният конкурс за награди "Икономика на светло" се проведе за първи път тази година. Конкурсът се организира
от Асоциация на индустриалния капитал в България и Национален център "Икономика на светло". Призьорите бяха
определени от специално създадено за целта експертно жури, формирано от 100 изявени личности от областта на
икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Експертите направиха своя избор чрез
попълване на анкетна карта с публично излъчените и оповестени номинации в отделните категории на националния
конкурс.
investor.bg
√ Телевизия Bulgaria on Air с награда в конкурса „Икономика на светло”
Министерският съвет и Икономическият и социален съвет също бяха отличени за постижения в борбата със
сивата икономика у нас
Телевизия Bulgaria on Air спечели наградата за активна позиция и продукции, показващи усилията на социалните
партньори за ограничаване и превенция на неформалната икономика, на националния конкурс „Икономика на светло” за
2013 година, организиран от Асоциацията на индустриалния капитал.
Категорията, в която медията бе отличена, е „Журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи
към нетърпимост към неформалната икономика”.
„Приемаме наградата като отговорност, защото нашият екип все още няма три години и знам, че трябва да положим още
много усилия“, каза Николина Димитрова, програмен директор на телевизия Bulgaria on Air, която прие наградата от
името на медията.
Бяха наградени победители в още две категории.
За „Личност или организация, допринесла за ограничаването на неформалната икономика посредством активна
позиция”, призът взе Икономически и социален съвет на Република България за действия и цялостна роля за
подобряване на гражданския диалог в България.
За „Нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване сивата икономика и подобряване на
бизнес средата в България” наградата е за Министерски съвет за възстановяване в срок на дължимия ДДС и ускоряване
процеса на разплащане към бизнеса по изпълнени обществени поръчки и проекти по оперативните програми.
„Добрата новина от днес е, че имаме за поредна година намаляване на сивия сектор, съответно ръст на икономиката на
светло", каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Премиерът Пламен Орешарски, който награди победителите в конкурса, поздрави Асоциацията на индустриалния
капитал в България и КНСБ за инициативата и тяхната ангажираност в борбата с неформалната икономика. „Фактът, че
зад номинираните за днешните награди „Икономика на светло” има институции, организации и медии, показва, че
желанието да се работи по правила се споделя от все по-голяма част от обществото. Борбата със сивата икономика ще
бъде ефективна само когато стане кауза на всеки от нас”, каза Орешарски.
Победителите бяха определени от специално създадено за целта експертно жури, формирано от 100 изявени личности
от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите.
Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си обществено признание за постижения в борбата със сивата
икономика в България. Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната
икономика и да награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики.
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√ Хампарцумян: Няма опасност от ефекта на доминото върху банковата система
Обикновено компаниите имат сметки в повече от една банка и няма да се стигне до тежки ситуации, коментира
председателят на АИКБ Васил Велев
Няма опасност от ефекта на доминото върху цялата банкова система заради случващото се с Корпоративна търговска
банка (КТБ), коментира пред журналисти председателят на Асоциацията на банките в България Левон Хампарцумян,
цитиран от БТА. Нещата са под контрол, заяви банкерът и категорично отрече да има други банки в страната, застрашени
от подобен проблем.
Не трябва да се притесняваме, ако нещата са в ръцете на професионалистите от Централна банка, коментира
Хампарцумян действията на БНБ спрямо КТБ. В края на миналата седмица БНБ постави КТБ под специален надзор.
На въпрос дали след като днес има сигнали в руски медии, че руската VTB няма да участва в увеличение на капитала на
КТБ, то интерес може да прояви друг акционер - Оманският фонд, Хампарцумян заяви, че няма нищо общо нито с
оманските акционери, нито с VTB и не знае какво мислят. Дори и да не се намерят други акционери, то вече има един
акционер, който ще подпомогне КТБ и това е Българската банка за развитие, посочи Хампарцумян.
През уикенда БНБ посочи, че с цел запазване на дейността на банковата група при нейното оздравяване ще бъдат
предприети действия за увеличение на капитала. От позицията на централната банка стана ясно, че това ще се извърши
със средства от Фонда за гарантиране на влоговете (ФГВ) и Българска банка за развитие (ББР).
Хампарцумян е сред участниците във финансов форум "Иновации", организиран от Асоциация Банка на годината и
Висшето училище по застраховане и финанси.
Създалата се ситуация с КТБ не трябваше въобще да се допуска, коментира от своя страна пред журналисти друг участник
във форума - председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
„Спомняте си, че преди няколко години имаше подобна ситуация и тогава държавата с цялата си мощ застана зад
стабилността на финансовите институции и не се стигна до особен надзор над банка, нито до подобни притеснения за
хората и за предприятията“, посочи Велев. Сега се реагира бързо, но малко постфактум и при всички случаи това създава
неудобства и за гражданите, които не могат навреме да си получат средствата от своите сметки, и за бизнеса, който
оперира със сметки в тази банка, добави Велев.
Председателят на АИКБ каза, че много членове на Асоциацията имат сметки в КТБ, тъй като тя е една от най-големите
банки в страната. Обикновено компаниите имат сметки в повече от една банка и няма да се стигне до тежки ситуации,
компаниите така подреждат нещата си, че да могат да минимизират щетите, коментира Васил Велев. Нямаме съмнения,
че на 21 юли банката ще отвори врати, категоричен е той.
Важното е да се изведат поуки, за да не се стига повече дотук. Не трябва да се допускат действия като разпространение
на анонимни сигнали от медии и забавена реакция на правителството и БНБ, подчерта Велев.
economic.bg
√ Кабинетът с награда "Икономика на светло"
Тя бе присъдена за възстановяването на ДДС в срок
Министерският съвет получи наградата "Икономика на светло" в категорията „За нормативен акт или административна
практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Тя бе присъдена за
възстановяване в срок на дължимия ДДС и ускоряване процеса на разплащане към бизнеса по изпълнени обществени
поръчки и проекти по Оперативните програми.
Националният конкурс за награди „Икономика на светло“ се проведе за първи път тази година. Конкурсът се организира
от Асоциация на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло“.
Призьорите бяха определени от специално създадено за целта експертно жури, формирано от 100 изявени личности от
областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Експертите направиха своя избор
чрез попълване на анкетна карта с публично излъчените и оповестени номинации в отделните категории на националния
конкурс.
Победител в категория „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната
икономика посредством активна позиция“ стана Икономически и социален съвет на Република България. Мотивът за
избора бяха за действията и цялостна роля на Съвета за подобряване на гражданския диалог в България.
В категорията „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към
неформалната икономика“ наградата получи Телевизия „България Он Ер“. Телевизията бе отличена за активна позиция и
продукции, показващи усилията на социалните партньори за ограничаване и превенция на неформалната икономика.
cross.bg
√ Орешарски: Бизнес средата видимо се подобрява
/КРОСС/ "Борбата със сивата икономика може да бъде ефективна, само когато стане кауза на всеки един от нас, когато
стане наше разбиране, когато си искаме фискалния бон за всяка покупка. Тя помага на конкуренцията, а от там и на
растежа, на заетостта, на защитата на социалните права на хората и на правовия ред." Това заяви министърпредседателят Пламен Орешарски по време на тържествената церемония за връчване на наградите „Икономика на
светло".
Според него фактът, че сред номинираните за наградите има институции, организации, медии и отделни личности ясно
показва, че желанието да се работи по правила се споделя от все по- голяма част от обществото.
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„През изминалата година действията, които предприехме, ме убедиха, че коректното отношение на държавата към
бизнеса е ключово за изсветляването на икономиката - всъщност нещо, което винаги съм считал, че е така. Фокусирахме
се върху намаляването на административните тежести. Разплатихме значима част от заварените задължения към
бизнеса, установихме регулярно и неселективно възстановяване на ДДС", заяви премиерът.
Той напомни за промените в ЗОП в посока на повече прозрачност, създаване на предпоставки за ограничаване на
корупционните практики и по-голям достъп на малките и средни фирми.
„Предприехме мерки за противодействие на данъчните и осигурителните измами и на отклонението от данъчно
облагане", добави министър-председателят. По думите му електронизацята на услугите, освен че ги прави по- ефективни,
е също така и надежден антикорупционен елемент.
„Удовлетворен съм, че първите резултатите са налице. Бизнес средата видимо се подобрява - както по обективните
индикатори, така и по оценки на работодателските организации", подчерта премиерът.
Той отбеляза, че към края на май всички бизнес индикатори бележат устойчиво подобрение. Същевременно
събираемостта на приходите макар и по- бавно от очакваното също се повишава, а фискалният резерв се стабилизира.
„Откритият диалог, който водим със социалните партньори, работодателите, браншовите организации и гражданите, е
също предпоставка за противодействие на сивия сектор. Радвам се, че голяма част мерките, които предприехме в тази
посока се основават именно на този диалог. Ще продължим и занапред да се вслушваме във вашите конструктивни идеи
и предложения", каза още министър-председателят Орешарски.
Вицепремиерът Даниела Бобева прие наградата, с която беше отличен Министерският съвет в категорията „За
нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на
бизнес средата". Кабинетът беше награден за възстановяването в срок на дължимия ДДС и ускоряване процеса на
разплащане към бизнеса по изпълнени обществени поръчки и проекти по Оперативните програми.
„Не беше лесно да си заслужим тази награда и тепърва всичко онова, което сме направили в другите области, ще бъде
усетено от бизнеса. Да пожелаем всички правителства да се борят срещу сивия сектор, да намаляват административната
тежест и да помагат на бизнеса", каза вицепремиерът Даниела Бобева.
Агенция по вписванията
√ Изпълнителният директор на Агенция по вписванията взе участие в журито на Националния конкурс „Икономика на
светло“
Изпълнителният директор на Агенция по вписванията г-н Венцислав Спирдонов взе участие в журито на първото издание
на Националния конкурс „Икономика на светло“. Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си обществено
признание за постижения в борбата със сивата икономика в България. В състава на експертното жури, определило
победителите, взеха участие изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите,
политиката, медиите. Организатори на конкурса са Асоциация на индустриалния капитал в България и Национален
център „Икономика на светло“.
Първото издание на Националния конкурс за награди „Икономика на светло“ се проведе под патронажа на министърпредседателя на Република България г-н Пламен Орешарски.
Вестник Банкеръ
√ Обмислят премахване на доплащането на данъка за последните три месеца
Обмисля се връщането на старият режим, при който платецът на дохода удържа авансово данъка. Реформата се прави,
за да се премахване този ангажимент на данъкоплатците и да се опростят на данъчните декларации. Това заяви зам.финансовият министър Людмила Петкова пред Дарик радио. За последните три месеца на 2013 г. данъкът върху
доходите на физическите лица не беше авансово удържан и за първи път данъкоплатците трябваше сами да довнесат
дължимото.
"В момента анализираме всички данъчни декларации, включително и вноските, тъй като една от мерките, която в
момента сме се заели да анализираме, е значително опростяване на данъчните декларациите", поясни Петкова.
Заместник-министърът обясни още, че финансовото ведомство и приходните агенции работят и по редица мерки за
повишаване на събираемостта и предотвратяването на данъчните измами. Изготвя се цялостна стратегия за
предотвратяването на измамите, свързани с тютюневите изделия. Също така ще започнат масирани проверки на
превозни средства със зърнени култури.
По време на пресконференция днес, организирана от Асоциация на индустриалния капитал в България, Петкова
представи стойността на Композитният индекс "Икономика на светло" за 2013 г. Резултатите показва, че той повишава
стойността си до 68.24 спрямо 2012 г., когато тя е била 66.98. "Тази промяна показва изсветляване на българската
икономика.", заяви още Людмила Петкова, която също така е и председател на Обществения съвет за ограничаване и
превенция на неформалната икономика по проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика",
осъществяван от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Заместник-министърът на финансите припомни мерките обратно начисляване на ДДС и фискален контрол върху
движението с висок фискален риск, които бяха въведени от началото на тази година за намаляване на нелоялната
конкуренция, подобряване на бизнес средата и повишаване на бюджетните приходи. "Положителният ефект при първата
мярка се изчислява на около 25 млн. лв. на месец, като очакванията за цялата година са за 400 млн. лева", допълни тя.
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По отношение на фискалния контрол Петкова каза, че за първите пет месеца на 2014 г. са проверени около 500 хил. тона
рискови стоки, проверяват се всички транспортни средства до ГКПП-та с Гърция и Румъния и предстои откриването на
няколко нови фискални пункта на пристанищата във Варна и Бургас.
"Допълнителни усилия се полагат при осъществяване на контрол върху всички транспортни средства, с които се
превозват зърнени и технически култури. Като резултат от всички предприети действия се надяваме показателят ДДС на
индекса значително да се подобри и при изчисляването му за 2014 г. негативната тенденция да се обърне", заяви
заместник-министърът на финансите.
3e-news.net
√ Сивата икономика у нас намаляла с 5% от 2010 г., но оставаме лидер по нелегален бизнес в ЕС
Българската икономика показва трайна тенденция на изсветляване за последните 4 години. Това показва анализ на
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/, който беше представен днес пред медиите.
Междувременно, според изследване на френския Икономически и социален съвет, което също бе огласено днес,
България е на първо място в Европа по дял на сивата икономика през 2012 г. с 31,9% от БВП. След нас с най-висок дял на
сивата икономика са Румъния с 29,1%, Литва с 28,5%,Естония с 28,2% и Латвия с 26,1%. В Гърция той е 23,6%, а средният
дял на сивата икономика в ЕС достига 16,8%, показва френското изследване. Според експертите от Икономическия и
социален съвет, през 2013 г. сивата икономика в държавите членки на ЕС е нараснала и е достигнала 18,9% или 2,1
трилиона евро. Ако нарастването се разпредели пропорционално между страните членки, то делът на сивата икономика
у нас би трябвало също да се увеличава, коментират анализатори. По тяхно мнение, страната ни със сигурност не е
изключение от общата европейска тенденция за нарастване на сивия сектор.
Не е задължително двете изследвания да са в противоречие, коментираха икономисти. Просто страната ни е толкова
"напред" по дял на нелегалния бизнес, че дори наистина да има известно свиване, другите страни пак не могат да ни
"настигнат".
Според анализа на АИКБ на сивия сектор в българската икономика се е свил с 5% от 2010 г. насам. Макар и неравномерно
и анемично, през този период икономиката ни е показала трайна тенденция на изсветляване и благодарение на взетите
мерки България вече не е сред страните в ЕС с най-висок дял на сивия сектор. Наред с този положителен процес са
налице и много обективни дадености 2014 г. да е много по-добра в икономическо отношение в сравнение с 2013 г.
Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на пресконференция
по повод обявяване на резултатите от Втория мониторингов доклад върху неформалната икономика на България и
постигнатия напредък в нейната превенция.
Данните са от представително проучване на екип от учени-консултанти на работодателската организация, проведено по
проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси, обясни главният секретар на АИКБ Милена Ангелова.
Допитването е направено сред 1000 души – работодатели, работници и служители от цялата страна, показва, че
композитният индекс (на изсветляване на икономиката) за периода 2010-2013 г. е нараснал от 66,98% на 68,24%,
благодарение на някои мерки, предприети от държавата за контрол и превенция върху сивия сектор, съобщи проф.
Стефан Петранов, ключов експерт „Стратегии и планиране“ по проекта.
Основни фактори за изсветляване на икономиката
Като основни фактори за изсветляване на икономиката ученият посочи: нормативни - свързани с въвеждането на касови
апарати преди две години в директна връзка със системата на НАП; правоприлагащи – засилване на контрола на НАП и
митниците, както и на комбинираните проверки на търговските и производствени обекти; засилване на данъчните
проверки върху рисковите стоки; подобрение на работата на митниците; облекчаване на административните тежести за
бизнеса и намаляване на обезпеченията на данъчните складове.
Проучването отчита и най-проблемните области в българската икономика. Макар и при някои да има известно
подобрение, още няма ефект в борбата с ДДС измамите, контрабандата на тютюневи изделия, с неиздаването на касови
бележки в сферата на услугите и фиктивните трудови договори, каза проф. Петранов.
Основните фактори, които стимулират сивата икономика, според френското изследване, са масовата безработица,
икономическата криза, бедността, данъците, които увеличават разходите за труд, и силната конкуренция, която се
отразява на резултатите на компаниите.
За борба със сивата икономика авторите на доклада на френския икономически и социален съвет препоръчват засилване
на контрола и санкциите. Те съветват също да се забрани изплащането на заплатите в брой, дори когато става дума за
малки суми.
Най-проблемните области обаче си остават, констатира и докладът на АИКБ
Проучването отчита и най-проблемните области в българската икономика. Макар и при някои да има известно
подобрение, още няма ефект в борбата с ДДС измамите, контрабандата на тютюневи изделия, с неиздаването на касови
бележки в сферата на услугите и фиктивните трудови договори, каза проф.Петранов.
Зам.-финансовият министър Людмила Петкова обаче увери, че мерките на правителството, въведени от началото на
годината срещу данъчните измами – режимът за обратно начисляване на ДДС за зърното и други бързооборотни стоки,
както и фискалният контрол на фрисковите стоки, тепълва ще дадат видим положителен ефект върху българската
икономика.
МФ: Още тази година ще има ефект от мерките срещу ДДС измамите и контрабандата
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Петкова припомни, че от 1 юнуари тази година бяха приети законодателни мерки за борба срещу измамите с ДДС, като
бе приложена и най-ефективната от тях - обратно начисляване на ДДС по веригата зърно-брашно хляб. За да пресече
фиктивните сделки за експорт на зърно и да ограничи източването данъци, държавата вече ще възстановява ДДС на
зърнопроизводителите, а не на търговците, както беше досега.
Според зам.-министъра първите резултати от новата данъчна схема са факт: „Има тенденция на намаляване на
декларирания ДДС за възстановяване – от порядъка на 25 млн. лв. месечно“. Годишният ефект от мярката пък се
очаквало да е с около 400 млн. лв. повече приходи от ДДС в бюджета.
Освен това се изграждат и нови фискални пунктове на пристанища Варна и Бургас, откъдето отплуват корабите със зърно.
Петкова е категорична, че още тази година фиктивният експорт ще бъде ограничен видимо с въвеждането и на засилен
контрол върху всички транспортни средства за превод на зърнени култури – автомобилен, ж.п. и морски транспорт.
Композитният индекс е показал значително увеличение на количествата конфискувани контрабандни цигари, каза още
Петкова. Тя обаче призна, че съществуват проблеми при контрабандата на тютюн за пушене и недеклариране на тютюн –
вътрешно производство. Затова финансовото министерство обмисля цялостен контрол по веригата на производството,
преработката и търговия с тютюн и тютюневи изделия. В момента се изготвя анализ за резултатите от фискалния контрол,
който ще бъде публикуван през юли.
Вестник Сега
√ И политическото напрежение насърчава работата на черно
ДДС измамите, липсата на договори и касови бележки надуват сивата икономика
България продължава да е на челни места по работа на черно. Все повече българи признават, че шефът им ги осигурява
на по-ниска от реалната заплата и съответно плаща по-скромни осигуровки. В същото време се увеличават и хората,
които работят на трудов договор. "Изсветляването" на българската икономика върви бавно и мъчително. Това показва
анализ за неформалната икономика на Асоциацията на индустриалния капитал за миналата година. В сравнение с
предходната 2012 г. през 2013 г. индексът "Икономика на светло" се е повишил от 66.98 до 68.24 пункта.
Част от служителите и от мениджмънта на фирмите - съответно 27.2 и 24.6% на сто, смятат, че минималният осигурителен
доход (МОД) води до плащане на ръка и до устни договорки за по-висока заплата. Ефектът от прилагането му е твърде
противоречив и объркващ, показва анкета на асоциацията за влиянието на МОД върху сивата икономика. В нея през
март и април са участвали 1000 лица - шефове и служители на фирми. В част от браншовете МОД все още се приема за
работещ инструмент, но немалко са и тези, които смятат, че негативите са повече.
35.5% от работодателите считат, че минималният доход намалява заетостта в бранша, в който работят. На това мнение са
предимно хора от сектора на недвижимите имоти, хотелиерството и ресторантьорството. Други 37.1% от работодателите
заявяват, че той спъва повишаването на заплатите. Те са основно от секторите финанси, застраховане, строителство и др.
Като цяло над 63% от работодателите не виждат пряка връзка между МОД и ръста на средните работни заплати.
Подобни са и настроенията при служителите.
Работниците признават и друго - че често пъти данъците върху доходите им не са декларирани коректно. Според проф.
Стефан Петранов тези тенденции се дължат най-вече на продължаващата през 2012 и 2013 г. икономическа криза, както
и на политическото напрежение. "Наред с фиктивните трудови договори най-проблемни прояви на неформалната
икономика са ДДС измамите, контрабандата на тютюневи изделия и липсата на касови бележки най-вече в сферата на
услугите", обясни той.
През миналата година все повече работодатели са предпочитали да превеждат заплатите на служителите си по банков
път. Този показател бележи ръст от 79.4 пункта през 2012 г. на 83.5 пункта през миналата година. За сметка на това обаче,
макар и нищожно - с 1.4 пункта, намалява банковото плащане от фирма към фирма. "Все пак това е сигнал, че рискът от
сиви практики се е увеличил", добави експертът.
Рискът се увеличава и от настоящата политическа нестабилност, проблемите в банковата система и частичното спиране
на европейските фондове. "Не мога да кажа как ще се развие ситуацията, но всичко това ще повлияе отрицателно на
изсветляването на икономиката", каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Той обаче
изрази оптимизъм и добави, че България вече се разделя с реномето си на най-сива икономика в целия ЕС. "Ние вече не
смятаме, че сме сред страните с най-голям сив сектор. Понякога сами изтъкваме лошите си страни с цел да се уязви
политически опонент или заради корпоративни интереси. Това влияе зле", каза още Васил Велев.
ПОТВЪРЖДЕНИЕ
Според френския Икономически и социален съвет през 2012 г. България е била първенец по сива икономика в ЕС с 31.9%
от БВП. Зад нас са били Румъния с 29.1% и Литва с 28.5 на сто от БВП. Най-коректни в плащането на заплати, осигуровки и
др. са в Австрия, Люксембург и Холандия, където нивата на сива икономика са били съответно 7.6%, 8.2% и 9.5% от БВП.
Според експертите от съвета основните стимули за укриването на доходи са масовата безработица, икономическата
криза, бедността и данъците.
ТЮТЮН
На 10.9 млрд. евро се оценяват щетите за правителствата на ЕС заради нелегалния пазар на цигари, показва анализ на
KPMG. Една от всеки 10 цигари, изпушени в ЕС през миналата година, е била незаконна. Около 33% от тях са били от
марки, които изобщо не са били регистрирани на съответния пазар, а са били произведени единствено за нелегална
продажба. Най-много незаконни продукти на пазара са били засечени в Латвия (28.8%), Литва (27.1%), Ирландия (21.1%),
Естония (18.6%) и България (18.2%).
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Вестник Дума
√ Икономиката ни се изсветлила през 2013 г.
Най-голямо подобрение отчита събираемостта на акцизите
Икономиката на страната е станала по-светла през изминалата 2013 г., обяви зам.-министърът на финансите Людмила
Петкова.
Петкова, заедно с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, представиха
резултатите от проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика" по ОП "Развитие на човешките ресурси".
Проектът действа от 2010 г., като основната му задача е да изчислява индекса "Икономика на светло". През 2013 г.
индексът се е повишил от 66,98 на 68,24, което означава, че икономиката изсветлява. Пет от общо 7 показателя нарастват
през 2013 спрямо 2012 г.
Петкова изтъкна, че през първите пет месеца на настоящата година има подобрение на събираемостта на акцизите върху
тютюневи изделия и алкохол. Това е и един от показателите с най-голямо подобрение. Събираемостта на ДДС обаче все
още не е на необходимото ниво и данните сочат тенденция на намаляване в последните години. Това бе причина да се
предприемат определени мерки в тази насока - обратното начисляване на ДДС при зърнопроизводителите, звеното за
фискален контрол към НАП. Също така Агенция "Митници" и НАП предоставят достъп до информационните си масиви на
МВР. Ефектът от тези мерки може да бъде оценен в края на 2014 г., заяви Петкова.
Изсветлява и пазарът на труда. Разплащанията в борй намаляват значително в сравнение с разплащанията по банков път
- това е свързано и с намаляване на лицата, работещи без трудов договор.
Групата от показатели, отразяващи оценката на бизнеса за процесите в неформалната икономика, се състои от 11
показателя, 9 от които се покачват през 2013 спрямо 2012 г., посочи проф. д-р Стефан Петранов, ключов експерт по
проекта.
Според бизнеса най-благоприятно е подобряването в сферата на обществените поръчки и лицензионните процедури показателят нараства от 62,5 през 2012 г. на 68,1 през 2013 г. Този показател е спадал две поредни години (2011 и 2012
г.). Показателят "легален внос и износ" също бележи ръст след 2 години спад - от 71,4 на 78,5, което според бизнеса
означава, че митническите измами са намалели.
Премахват довнасянето на данъка
Обмисля се да бъде премахнато довнасянето на данъка върху физическите лица за последните три месеца, заяви
Людмила Петкова в отговор на журналистически въпрос. Тази година за първи път трябваше да довнесем данъка си за
последните три месеца на миналата година, който не беше авансово удържан. Петкова съобщи, че в момента се обмисля
да се върне старият режим, при който платецът на дохода удържа авансово данъка. Реформата се прави в контекста на
опростяването на данъчните декларации.
В момента анализираме всички данъчни декларации, включително и вноските, тъй като една от целите ни е значително
опростяване на данъчните декларации, каза Петкова. До месец-два ще обявим резултатите от анализа, каза зам.министърът.
Нареждат ни на първо място в ЕС по сива икономика
Изследване на френския Икономически и социален съвет постави България на първо място в Европа по дял на сивата
икономика през 2012 г. с 31,9% от БВП. Делът на сивата икономика е бил най-нисък в Австрия - 7,6% от БВП. Следват
Люксембург с 8,2%, Холандия с 9,5%, Великобритания с 10,1%, Франция с 10,8%, Ирландия, Германия и Финландия
съответно с 12,7% и по 13,3%. След България с най-висок дял на сивата икономика са Румъния с 29,1%, Литва с 28,5%,
Естония с 28,2% и Латвия с 26,1%. В Гърция той е 23,6%, а средният дял в ЕС е 16,8%.
Експертите от Икономическия и социален съвет считат, че през 2013 г. сивата икономика в държавите членки на ЕС е
достигнала 18,9% или 2,1 трилиона евро. Според доклада основните фактори, които стимулират сивата икономика, са
масовата безработица, икономическата криза, бедността, данъците, които увеличават разходите за труд, и силната
конкуренция, която се отразява на резултатите на компаниите.
vesti.bg
√ Л. Петкова: През 2013 г. имаме изсветляване на икономиката
Композитният индекс "Икономика на светло" за 2013 г. повишава стойността си до 68,24 спрямо 2012 г., когато тя е била
66,98. Тази промяна показва изсветляване на българската икономика.
Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова и председател на Обществения съвет за ограничаване
и превенция на неформалната икономика по проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика",
осъществяван от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Тя представи доклад за актуализация на стойността
на индекса през месеците април – май 2014 година, съобщиха от МФ.
Петкова отчете също, че тенденцията за повишаване е валидна за индекса като цяло, както и за отделните му
компоненти – статистически и социологически. Тя допълни, че значително подобряване – от 4,03 през 2012 на 4,11 през
2013 г. – се наблюдава при акцизите на тютюневи изделия и алкохолни напитки. От друга страна, има лек спад от 0,14
единици при ДДС, като тенденцията е низходяща от 2010 г. насам.
Заместник-министърът на финансите припомни мерките обратно начисляване на ДДС и фискален контрол върху
движението с висок фискален риск, които бяха въведени от началото на тази година за намаляване на нелоялната
конкуренция, подобряване на бизнес средата и повишаване на бюджетните приходи. "Положителният ефект при първата
мярка се изчислява на около 25 млн. лв. на месец, като очакванията за цялата година са за 400 млн. лева", допълни тя.
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По отношение на фискалния контрол Петкова каза, че за първите пет месеца на 2014 г. са проверени около 500 хил. тона
рискови стоки, проверяват се всички транспортни средства до ГКПП-та с Гърция и Румъния и предстои откриването на
няколко нови фискални пункта на пристанищата във Варна и Бургас. "Допълнителни усилия се полагат при
осъществяване на контрол върху всички транспортни средства, с които се превозват зърнени и технически култури. Като
резултат от всички предприети действия се надяваме показателят ДДС на индекса значително да се подобри и при
изчисляването му за 2014 г. негативната тенденция да се обърне", заяви Людмила Петкова.
Изводите в доклада за композитния индекс "Икономика на светло" са, че "изсветляването" се проявява като тенденция
за целия период, в който той се изчислява – 2010-2013 г., но динамиката е много неравномерна, разясни проф. Стефан
Петранов, ключов експерт по проекта и главен методолог на Композитния индекс. Доц. Емилия Ченгелова, която също е
ключов експерт по проекта представи резултатите от проучването за влиянието на минималните осигурителни прагове
върху неформалната икономика. /БГНЕС/
news.bg
√ Икономиката ни се изсветлила през 2013-та
Икономиката на страната ни е станала по-светла през изминалата 2013-та година, обяви зам.-министърът на финансите
Людмила Петкова, която е и председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната
икономика.
Зам.-министърът, заедно с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев,
представиха резултатите от проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика" по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси".
Една от основните задачи на този проект е да изчислява всяка година, от 2010-та насам, композитен индекс „Икономика
на светло".
Въпросният индекс през изминалата 2013-та година се е повишил, което означава, че икономиката у нас започва да
изсветлява.
„През първите пет месеца на настоящата година има подобрение на събираемостта на акцизите върху тютюневи изделия
и върху алкохол", се похвали още зам.-министър Петкова.
Събираемостта на ДДС-та, по думите на зам.-финансовия министър, обаче все още не е на необходимото ниво, като
именно заради това правителството насочва силите си към обратно начисляване на ДДС.
economy.bg
√ Икономиката у нас изсветлява
През 2013 едни от най-проблемните прояви на сивата икономика в България са измамите с ДДС, контрабандата на
тютюневи изделия и фиктивните трудови договори, показва индексът Икономика на светло
Делът на сивата икономика в България е намалял през 2013. Това показва новото издание на Композитния индекс
Икономика на светло, представен от Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/. Индексът се изчислява в
рамките на проекта "Ограничаване и превенция на неформалната икономика".
Новата класация показва, че през 2013 индексът е достигнал стойност 68.24, докато през 2012 е бил 66.98. Увеличаването
на индекса показва изсветляване на българската икономика, коментира Людмила Петкова, зам.-министър на финансите,
по време на представянето на доклада.
Основен извод от документа е, че през периода 2010-2013 индексът има ясно изразена възходяща тенденция и нараства
с около 5 пункта. Тази тенденция обаче е неравномерна - през 2011 и първата половина на 2012 има определено
засилване на мерките на правителството в борбата за намаляване на неформалната икономика и растеж на индекса. Във
втората половина на 2012 продължава икономическата криза, нараства неопределеността, свързана с края на
политическия цикъл. Следва застой и дори лек спад. През 2013 има възстановяване на положителната тенденция.
Най-проблемни прояви на неформалната икономика през 2013 са измамите с ДДС; контрабандата на тютюневите
изделия; неиздаването на касови бонове в сферата на услугите и фиктивните трудови договори, показва още докладът за
неформалната икономика у нас.
Вестник Строител
√ Людмила Петкова: мерките за подобряване на бизнес средата и повишаване на бюджетните приходи имат резултат
„Композитният индекс „Икономика на светло“ за 2013 г. повишава стойността си до 68,24 спрямо 2012 г., когато тя е била
66,98. Тази промяна показва изсветляване на българската икономика.“ Това заяви заместник-министърът на финансите
Людмила Петкова и председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика по
проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, осъществяван от Асоциацията на индустриалния
капитал в България. Тя представи доклад за актуализация на стойността на индекса през месеците април – май 2014
година. Петкова отчете също, че тенденцията за повишаване е валидна за индекса като цяло, както и за отделните му
компоненти – статистически и социологически. Тя допълни, че значително подобряване – от 4,03 през 2012 на 4,11 през
2013 г. – се наблюдава при акцизите на тютюневи изделия и алкохолни напитки. От друга страна, има лек спад от 0,14
единици при ДДС, като тенденцията е низходяща от 2010 г. насам.
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Заместник-министърът на финансите припомни мерките обратно начисляване на ДДС и фискален контрол върху
движението с висок фискален риск, които бяха въведени от началото на тази година за намаляване на нелоялната
конкуренция, подобряване на бизнес средата и повишаване на бюджетните приходи. „Положителният ефект при първата
мярка се изчислява на около 25 млн. лв. на месец, като очакванията за цялата година са за 400 млн. лева“, допълни тя. По
отношение на фискалния контрол Петкова каза, че за първите пет месеца на 2014 г. са проверени около 500 хил. тона
рискови стоки, проверяват се всички транспортни средства до ГКПП-та с Гърция и Румъния и предстои откриването на
няколко нови фискални пункта на пристанищата във Варна и Бургас. „Допълнителни усилия се полагат при
осъществяване на контрол върху всички транспортни средства, с които се превозват зърнени и технически култури. Като
резултат от всички предприети действия се надяваме показателят ДДС на индекса значително да се подобри и при
изчисляването му за 2014 г. негативната тенденция да се обърне“, заяви заместник-министърът на финансите Людмила
Петкова.
Изводите в доклада за композитния индекс „Икономика на светло“ са, че „изсветляването“ се проявява като тенденция
за целия период, в който той се изчислява – 2010-2013 г., но динамиката е много неравномерна, разясни проф. Стефан
Петранов, ключов експерт по проекта и главен методолог на Композитния индекс. Доц. Емилия Ченгелова, която също е
ключов експерт по проекта представи резултатите от проучването за влиянието на минималните осигурителни прагове
върху неформалната икономика.
money.bg
√ По-светла е станала икономиката ни през 2013-а
Икономиката на страната ни е станала по-светла през изминалата 2013-та година, обяви зам.-министърът на финансите
Людмила Петкова, която е и председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната
икономика.
Зам.-министърът, заедно с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев,
представиха резултатите от проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика" по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси", съобщава news.bg.
Една от основните задачи на този проект е да изчислява всяка година, от 2010-та насам, композитен индекс „Икономика
на светло".
Въпросният индекс през изминалата 2013-та година се е повишил, което означава, че икономиката у нас започва да
изсветлява.
„През първите пет месеца на настоящата година има подобрение на събираемостта на акцизите върху тютюневи изделия
и върху алкохол", се похвали още зам.-министър Петкова.
Събираемостта на ДДС, по думите на зам.-финансовия министър, обаче все още не е на необходимото ниво, като именно
заради това правителството насочва силите си към обратно начисляване на ДДС.
argumenti-bg.com
√ ПО-СВЕТЛА ИКОНОМИКА ПРЕЗ 2013
Икономиката на страната ни е станала по-светла през изминалата 2013-та година, обяви зам.-министърът на финансите
Людмила Петкова, която е и председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната
икономика, предаде News.bg.
Зам.-министърът, заедно с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил
Велев,представиха резултатите от проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“.
Една от основните задачи на този проект е да изчислявавсяка година, от 2010-та насам, композитен индекс „Икономика
на светло“.
Въпросният индекс през изминалата 2013-та година се е повишил, което означава, че икономиката у нас започва да
изсветлява.
„През първите пет месеца на настоящата година има подобрение на събираемостта на акцизите върху тютюневи изделия
и върху алкохол„, се похвали още зам.-министър Петкова.
Събираемостта на ДДС-та, по думите на зам.-финансовия министър, обаче все още не е на необходимото ниво, като
именно заради това правителството насочва силите си към обратно начисляване на ДДС.
19 минути
√ По-светла е станала икономиката ни през 2013г.
Икономиката на страната ни е станала по-светла през изминалата 2013-та година, обяви зам.-министърът на финансите
Людмила Петкова, която е и председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната
икономика.
Зам.-министърът, заедно с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев,
представиха резултатите от проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика" по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси", съобщава news.bg.
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Една от основните задачи на този проект е да изчислява всяка година, от 2010-та насам, композитен индекс „Икономика
на светло".
Въпросният индекс през изминалата 2013-та година се е повишил, което означава, че икономиката у нас започва да
изсветлява.
„През първите пет месеца на настоящата година има подобрение на събираемостта на акцизите върху тютюневи изделия
и върху алкохол", се похвали още зам.-министър Петкова.
Събираемостта на ДДС, по думите на зам.-финансовия министър, обаче все още не е на необходимото ниво, като именно
заради това правителството насочва силите си към обратно начисляване на ДДС.
Телевизия България Он Ер
√ Клуб Инвестор 24.06.2014: Работещата индустрия-локомотив на икономиката
През последните години много се говори за икономика с висока добавена стойност. Българската икономика се
трансформира чувствително като делът на услугите нарасна, а делът на земеделското производство намаля. Какво се
случва обаче с индустрията? Според най-новите данни на статистиката индустриалното производство има дял от около
33% от брутния вътрешен продукт на страната. Защо изобщо се говори за реиндустриализация, при положение, че
структурата на икономиката е подобна на тази в другите страни от централна Европа. Може ли дебатът за
реиндустриализация да бъде изваден от политическия контекст и да се търси не в старата тежка промишленост а в нови
високотехнологични и нискоенергоемки производства? Едно и също ли се разбира под реиндустриализация у нас и в
Европа?
Как се взима инвестиционното решение за стартиране на ново производство, как се търсят пазари и как може да се
стимулира целият този процес. Трябва ли изобщо да се воюва на този фронт на фона на процесите по преместване на
световните производства към Азия. Това са част от въпросите, които ще дискутираме с моите гости в студиото и тримата
предприемачи и индустриалци, хора с огромен опит в българската индустрия и икономика: В студиото са: Лукан Луканов,
основен акционер в Арома АД, председател на управителния съвет на Съюз Произведено в България, Васил Василев,
председател на Фондация „Братя Василеви“, Никола Зикатанов, заместник-председател на УС на Асоциацията на
Индустриалния Капитал в България, член на борда на Златен лев холдинг АД.
econ.bg
√ Васил Велев:Ситуацията с КТБ АД не трябваше да се допуска
“Тази ситуация не трябваше въобще да се допуска”, каза Васил Велев, който е председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България, по отношение на последните събития около „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ
АД).
Той припомни случая отпреди няколко години, когато друга банка беше в подобна ситуация. „Тогава държавата с цялата
си мощ застана зад стабилността на финансовите институции и не се стигна до особен надзор над банка, нито до
подобни притеснения за хората и за предприятията”, коментира Васил Велев.
По неговите думи предприетите действия са били навременни, но въпреки това са предизвикали притеснения за
гражданите и фирмите клиенти на КТБ АД, предаде iNews.
Според специалиста повечето компании у нас имат сметки не само в една банка и това ще помогне за по-лесно справяне
със създалата се ситуация. По думите на Велев няма съмнение, че „Корпоративна търговска банка“ АД ще бъде отворена
на 21 юли. Този срок беше даден от Българската народна банка (БНБ). Според институцията специалният надзор за
банката трябва да приключи ден по-рано.
"Важното е да се изведат поуки, за да не се стига повече дотук. Не трябва да се допускат действия като разпространение
на анонимни сигнали от медии и забавена реакция на правителството и БНБ", довърши Васил Велев.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник 24 часа
√ Очакваме 15,7 млрд. евро до 2020 г.
Актуализираната версия на Споразумението за партньорство с ЕК е готова. Това съобщи след заседанието на кабинета
вицепремиерът Зинаида Златанова. Отразени са бележките на комисията.
Днес документът ще бъде изпратен в Брюксел. Очаква се България да получи 15,7 млрд. евро до 2020 г.
Помолила съм всички колеги да ограничат до минимум летните си отпуски, защото това е важно не за правителството, а
за държавата, подчерта Златанова.
Моят личен срок за одобряване на споразумението е до лятото, каза още вицепремиерът.
Зам.-министърът на земеделието Явор Гечев съобщи, че е готов и проектът на новата Програма за развитие на селските
райони. Според него до септември ЕК ще се произнесе по него.
√ Авансов данък да се плаща цяла година
Авансов данък за доходите да се плаща цяла година, обмислят във финансовото министерство.
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Това съобщи пред Дарик радио зам.-министърът на финансите Людмила Петкова. В момента работодателите не внасят
авансово налога за изплатени суми извън заплатата на служителите си за четвъртото тримесечие. Хората го плащат сами
заедно със сумите за довнасяна, ако имат такива. Петкова смята, че връщането на стария режим ще опрости данъчните
декларации.
√ Болничните само по имейл
От 1 януари лекарите вече няма да издават хартиени болнични листове, а ще изпращат документите на хората
електронно. Това предвижда наредба, одобрена от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.
Болничните ще се приемат в НОИ по електронен път, обясни управителят на института Бисер Петков.
Това би трябвало да ускори изплащането на парите на хората в болнични. В момента срокът за плащане е 15 дни след
представяне на бланката в института. Реално е по-дълъг, защото преди това тя се дава на работодателя, който пък я
представя в НОИ.
След това служител на осигурителния институт трябва да въведе данните на ръка, преди да бъде наредено плащане към
болния човек. При електронния болничен тази процедура отпада, обясниха от НОИ, но не се нагърбиха с разчет за колко
дни ще става обработката на електронните документи и изплащането на парите.
Електронните документи ще постъпват направо в осигурителния институт, без да отиват при работодателя. За фирмите е
предвидено лекарите да попълват формуляр, подобен на извинителна бележка. При желание той ще може да бъде
даван на хартия на болния, който да го предаде на работодателя, но щяло да има възможност документът да се прати по
електронна поща и на личния състав на фирмата.
Наредбата трябва да бъде одобрена от Министерския съвет и да влезе в сила от 1 януари 2015 г. Лекарите, които нямат
компютри или интернет в кабинетите си, ще получат 6 месеца отсрочка да си осигурят техника и връзка, предвижда
одобреният от НОИ документ. През това време те ще издават хартиен документ за НОИ, но той няма да е вече ценна
книга, какъвто е в момента.
Вестник Преса
√ За последните 5 години: Работещите в металургията са намалели с 50 %
Това стана ясно от секторния анализ „Производство на основни метали", част от проекта „Възраждане на
индустрията в България", иницииран от КНСБ и реализиран съвместно с работодателски организации и
представители на научните среди
Ренета Петрова - заместник-председател на Синдикална федерация „Металици" заяви, че преструктурирането,
инвестициите и новите технологии са довели до количествени и качествени промени в работната сила по време на
секторния анализ за отрасъла металургия, иницииран от КНСБ и реализиран съвместно с работодателски организации и
представители на научните среди. „В период, който включва последните 10-12 години, беше редуциран броят на
фирмите и производствата, които работят в областта на металургията. Само за последните пет години предприятията в
сектора от 221 броя през 2008 г., през 2012 г. са намалели на 166 броя, редукцията е над 30%. В този период заетият
персонал също е намалял приблизително с 50%. Ако през 2008 г. общият брой на работещите в сектора е бил 21 430
души, то в 2012 г. техният брой е намалял на 12 211 души", поясни Ренета Петрова.
Тя отбеляза, че направените инвестиции в сектора са довели до намаляване на персонала и многократно повишаване на
изискванията по отношение на квалификация, знание и умения. „Пазарът на труда в България се влияе от тенденциите на
застаряващото население и наемането на добре обучени (според потребностите на предприятията) млади хора се
превръща в сериозно предизвикателство", отбеляза Ренета Петрова и допълни, че за да се преодолеят тези пречки пред
развитието на предприятията от сектор „Металургия" е необходимо не само да се фокусира вниманието към
образователната система и професионалното обучение, но и да се направят тези предприятия атрактивни за младите
хора и да могат да се задържат високо квалифицираните кадри.
Председателят на „Металици" Васил Яначков посочи, че след икономическите промени се е изменила структурата на
българската индустрия, рязко е намаляло вътрешното потребление на метали и секторът е станал експортно ориентиран.
От анализа става ясно, че металургичната индустрия в България има висок относителен дял в показателите на
преработващата промишленост - 15% - 18%. Приносът на металургията в общата добавена стойност на преработващата
промишленост през последните години в България има дял между 5% и 9%. Добавената стойност през 2012 г. от един
зает в сравнение със средните стойности за преработващата промишленост е почти три пъти по-висока. Една от найвисоката добавена стойност на един зает в страната се отчита в цветната металургия.
Вносът и износът на металургични продукти през 2013 г. запазват своите стойности на нивото на предходната година.
Отчита се спад в стойностите на износа в черната металургия, който се компенсира от ръста в цветната металургия,
общата стойност е 6,6 млрд. лева. Износът на цветни метали вече надвишава 5 млрд. лв., а положителново външнотърговско салдо е почти 4 млрд. лв.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че в редица държави се говори за „реиндустриализация". „Признава се, че
задържането в развитието на индустрията е започнало дори преди началото на Световната криза. Залага се на нейното
възстановяване, което е от водещо значение за икономическото развитие и за разкриването на работни места", заяви
Пламен Димитров. Той подчерта, че именно поради тази причина КНСБ инициира реализацията на проекта „Възраждане
на индустрията в България", чиято цел е да се направи цялостен анализ по темата, както и анализи в основните
индустриални сектори.
труд
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Вестник Сега
√ Столичани сами ще могат да си изчислят такса смет
Столичани ще могат сами да си изчислят такса смет, стана ясно вчера от изказване на зам.-кмета Дончо Барбалов. "Ще
публикуваме изходните данни, които служат за пресмятане на налога според министерството и хората сами да видят
колко ще им излезе, защото дадените примери заблуждават, че размерът ще е нисък", коментира пред "Сега" той. Още
преди ден от общината предупредиха, че очакват пълен хаос с новата методика за такса смет. В нея министерството на
финансите предложи на кметовете четири варианта за таксата за сметосъбиране - два от тях са според количеството
отпадъци, един на база ползватели или количество вода, и комбиниран подход. Отделно ще има и втора такса чистота за
чистене на обществени места.
От публикувания проект на финансовото министерство става ясно, че в зависимост от различните варианти годишният
размер на налога ще варира между 40 и 90 лв. Сметките обаче са за общини с план-сметка от 10 хил. и генериран боклук
годишно 500 тона. Според Барбалов подобни сметки ще се направят много трудно за големите общини и размерите на
таксата със сигурност ще са много по-големи. Предложенията удовлетворяват исканията на бизнеса, защото въвеждат
принципа "замърсителят плаща". Общините обаче се притесняват, че няма да имат време да въведат новата методика, а
за някои общини нито един от вариантите дори не е приложим.
√ България отговори формално на критиките на ЕК за парите до 2020 г.
България е отговорила с козметични редакции на част от отправените от ЕК критики към споразумението за партньорство
за следващия програмен период. Част от спорните въпроси са извадени от споразумението и са оставени за самите
оперативни програми, при други забележки се обещават действия в бъдеще време. Това се разбра след вчерашното
заседание на правителството, на което кабинетът одобри поредната редактирана версия на споразумението с ЕК.
Основната ябълка на раздора - колко градове да имат право да получават финансиране от бъдещата програма за
регионално развитие, е извадена от текста на споразумението. Така споровете се отлагат за приемането на самата
оперативна програма. Европейската комисия е категорична, че предложените от България 67 града са твърде много, като
тук е трудно да се очаква промяна в позицията. Отпадането на този спорен въпрос ще улесни сключването на
споразумението, което според кабинета трябва да стане през лятото.
В бъдеще време се адресира и препоръката на Европейската комисия България да задели повече средства за
подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии. За този приоритет бяха заложени едва 24.6
млн. евро, единствено по програмата за развитие на селските райони. От обясненията на вицепремиера Зинаида
Златанова вчера се разбра, че България обещава на ЕК да задели повече пари, но нуждите в момента не са ясни и
тепърва ще се мисли по инвестиционен план. В отговор на критиката на ЕК за липса на ясни ангажименти в
споразумението за интегриране на ромите и бедните властта предлага само нов мониторингов механизъм, който да
отчита ефекта от фондовете точно при тези групи.
По настояване на ЕК бюджетът на две оперативни програми - наука и образование и развитие на човешките ресурси, се
увеличава с 61.8 млн. евро. С тази сума се намаляват пропорционално бюджетите на всички останали оперативни
програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Заради работата по споразумението на
отговорните експерти е разпоредено да отложат планираните летни отпуски.
БЕЗ ОТГОВОР
Вчера не стана ясно доколко България ще се съобрази с искането за по-голям процент съфинансиране. ЕК разкритикува
страната ни, че залага максималния процент финансиране от ЕК - 85%, и трябва да предложи по-висок дял на
съфинансирането при по-ниско приоритетни дейности. Златанова коментира, че ще се засили ролята на финансовите
инструменти за финансиране, без да навлиза в детайли.
Вестник Труд
√ Нов закон ще бори сивия бизнес с храни
Нужен е изцяло нов закон за храните, който да е ефективен срещу сивата икономика в сектора и да бъде в помощ на
потребителя. Около това се обединиха вчера експертите от Българската агенция за безопасност на храните и
представители на хранителния бранш на дискусия “Море от храни”, организирана от “Вестникарска група България”.
“Редица изследвания показват, че делът на сивата икономика при храните общо е над 50%”, посочи Савина Влахова, шеф
на Съюза на мелничарите.
“Трябва да имаме непримиримост към сивия сектор. Бизнесът трябва да е непримирим към колегите си от бранша,
прилагащи подобни практики. Още повече че предприемачите имат много добра, дори изпреварваща информация за
работата на сиво”, заяви проф. Пламен Моллов, изп.-директор на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).
Той допълни, че законът трябва да е рамков с няколко основни раздела, групирани според европейските регламенти.
С подзаконовите актове трябва да бъдат детайлно разписани изискванията към всеки сектор и гаранциите за
потребителя - например да има различни наредби за биологичното производство, за ГМО и др. Той допълни, че в него
много ясно трябва да бъдат разписани условията за доставка на храни - производство, търговия и предлагане. Правилата
за официалния контрол също трябвало да бъдат дефинирани по-добре, като се залага на качество и задълбоченост на
проверките.
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Шефът на БАБХ бе категоричен, че не е работа на агенцията да окачествява продукти, както в момента прави за
плодовете и зеленчуците, за да получават фермерите евросубсидии. Затова с новия закон ведомството трябва да бъде
разтоварено от тази дейност и да се заеме с контрола.
Браншът подкрепи агенцията за борбата със сивия сектор и даде идеи за свиването му. Като мярка за изсветляване на
пазара Савина Влахова предложи ДДС за храните да бъде намален поне на 10%.
В курортите - риба на черно
Всичките ни курорти по морето предлагат риба, купена на черно, заяви д-р Йордан Господинов, шеф на Асоциацията на
производителите на рибни продукти “БГ ФИШ”. Ресторантьорите купували малки количества с фактура, а зареждали на
черно десетки пъти повече.
“В страната работят 3600 обекта за производство на риба. В Агенцията по храните обаче са регистрирани само 700.
Направете си сметката”, посочи той.
Шефът на асоциацията допълни, че заради това колегите му са принудени да продават качествени продукти извън
страната.
Например месо от рапани се изнася за Япония, Южна Корея, а отскоро и в Китай. От асоциацията обаче се оплакаха, че
Агенцията по храните още не успява да изработи сертификат за продажби в Китай, което допълнително усложнява
търговията на този пазар.
Менютата в ресторантите - с описание за алергии
Ресторантите у нас и в целия ЕС скоро ще преработват менютата си заради нови европравила. До цената на ястията
задължително ще трябва да пише дали в тях не се съдържат вещества, които могат да доведат до алергични реакции.
Новите правила за етикетиране в ЕС ще влизат в сила поетапно, като основната част от тях трябва да се прилага от 13
декември тази година. Освен в менюто на ресторантите, съдържащите се алергени и реакцията, която могат да
предизвикат, трябва да бъдат ясно обозначени и на етикетите на храните в магазините с удебелен шрифт.
Друга съществена промяна е увеличението на размера на буквите на етикетите. Изискването е те да са минимум 1,2 мм.
Нови регулации ще има и за прословутите изкуствени добавки, т.нар. Е-та. Занапред на етикета задължително трябва да
пише дали те са оцветител, консервант, подсладител или емулгатор.
От 1 януари т.г. в мляното месо вече е забранено влагането на соя, консерванти и други добавки. Разрешава се само сол до 1% от масата на месото.
От декември задължително на всяка мръвка ще се изписва страната, от която е добито месото.
Гръцки краставици за левче у нас, в Солун за два
Краставиците в Гърция струват 2 лева за кило, тук ги купуваме по 1 лев. Тази мистерия разкри вчера Пламен Димитров,
шеф на Асоциацията на оранжерийните производители.
“Братята роми отиват в Солун в петък и купуват продукция за брак, разваляща се, отиват, пият едно кафе и след това по
данните от касовата бележка от кафето им съставят фактура за зарзавата”, каза Димитров. Той призова за общ контрол
между Агенцията по храните и Националната агенция за приходите, за да се пресекат подобни схеми.
Остра критика към контрола на мобилните групи по границата отправи Антоанета Божинова, шеф на Съюза на
преработвателите на плодове и зеленчуци.
“Едни мобилни групи търчаха от митница на митница и в крайна сметка чакахме по 1 седмица. Имайте предвид, че от
Турция се внасят чушки с извадени семки за преработка. Те обаче трябва да се оторизират от единствената ни
лаборатория в Плевен. За да им дойде редът, се чака по 3 дни, при 33-градусова жега, направете сметка на какво ще
станат”, каза още тя.
Проверките вече по чек лист
От 3 седмици инспекторите от агенцията по храните проверяват ресторанти и магазини по стандартизирани въпросници т.нар. чек листи. Това стана ясно от думите на шефа на ведомството Пламен Моллов.
“Така се избягва възможността за субективни грешки”, обясни той.
Мариана Кукушева, председател на Федерацията на хлебопроизводителите обаче разкритикува чек листите, които не
били съгласувани с браншовите организации.
Според нея само 10% от ресторантите, които функционират на светло, могат да отговорят на изискванията. “Трябва да
има различни критерии за най-малките, средните и големите производители на храни. В съседна Гърция, където харчим
парите си с удоволствие, няма заведения, които отговарят на тези изисквания”, каза Кукушева.
Идея: Без ДДС за дарения
Временно да отпадне 20% ДДС за дарените храни, които ще бъдат изпратени през Българската хранителна банка или
директно до пострадалите райони от пороите в Североизточна България. Тази идея лансира Светла Чамова от
Асоциацията на месопреработвателите в България.
Бизнесът отдавна настоява за отпадането на 20-процентния налог за дарените храни. Предприемачите недоумяват защо,
ако дарят храни, трябва да плащат ДДС, а ако изчакат да изтече срокът им на годност и ги изгорят в екарисаж, не плащат
данък.
От Агенцията по храните посочиха, че в новия закон за храните ще има цял раздел за хранително банкиране, така че
създадената вече банка да бъде институционализирана и да има по-голям шанс за данъчни облекчения. Финалната дума
за тях обаче е на министерството на финансите.
Опаковат наново ядки заради двоен стикер
Българската агенция за безопасност на храните е разпоредила изтегляне на ядки, произведени от немска група.
Причината е заблуда на потребителите с данни на етикета. На оригиналната опаковка пише, че са произведени в
Румъния, а според залепения допълнително стикер - в Полша.
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Това се е случило след сигнал на Асоциацията на месопреработвателите, стана ясно вчера.
Шефът на ДВСК д-р Любомир Кулински обяви, че продуктите са насочени за изтегляне до преопаковане.
Пред “Труд” от агенцията обясниха, че фирмата е сменила производствените си мощности от Румъния в Полша и затова
се е получило разминаването на етикета. Независимо от това обаче, съгласно действащото законодателство става въпрос
за заблуда на потребителите, уточни агенцията.
Investor.bg
√ Преправят такса "Смет" на местен данък за чистота
Сметосъбирането ще се заплаща според обема на кофите за боклук или използваното количество вода
Въвеждането на двукомпонентна такса за чистотата в общините се предлага с промени в Закона за местните данъци и
такси. Проектът е публикуван за обществено обсъждане. Новият налог ще има два компонента: такса за битови отпадъци
и такса за чистотата на обществените територии.
Съгласие за двукомпонентната такса е било постигнато в работната група, която се занимава с новата методика за
определяне на такса "Смет", заяви Илияна Павлова от БСК.
Припомняме, че от 1 януари 2015 г. масово използваният сега метод - определяне на таксата за битови отпадъци на база
на данъчната оценка на имота, няма да е възможен за ползване. За промяната от години упорито настояват от БСК,
защото данъчната оценка няма връзка с количеството отпадъци, изхвърляно от фирмите.
Един от спорните моменти при промените беше дали такса "Смет" трябва да включва дейности като поддържане на
улици и паркове, косене на трева, почистване на сняг и други. Според представителите на бизнеса тези дейности не
трябва да се заплащат с таксата.
След няколко заседания на работната група вече е публикувана за обществено обсъждане новата методика, по която ще
се изчислява такса "Битови отпадъци".
Предлагат се три различни основи:
Индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота – чрез торби с определена вместимост, предоставени от
общината, или чрез стикери, залепени на видно място върху торби на лицата, или по друг начин – в европейските страни,
където е въведен този метод, таксата се плаща чрез закупуването на специални торби.
Размерът на таксата за битови отпадъци, според количеството, измерено със стикери, се заплаща, като гражданите
закупуват стикерите.
Според предложената методика видовете торби и стикери, редът за тяхното разпространение, както и местата, от които
ще се събират торбите, се определят от общинския съвет.
Количество битови отпадъци, изхвърляни от имота, определено според броя и обема на кофите, при определена честота
на сметоизвозване. Таксата ще се определя като количеството на отпадъците в съдовете се умножи по броя на курсовете
за депониране.
Брой ползватели на услугата в имота или натурален показател - използвано количество вода в имота.
При определянето на броя на ползвателите се включват всички лица, които използват недвижимия имот: собственици,
ползватели, наематели, лица с настоящ адрес в недвижимия имот, обитатели. За фирмите ще се отчитат собственици,
ползватели, концесионери, наематели, лица, на които имотите са предоставени за управление, наети от предприятията
работници.
Показателят използвана вода се определя като размерът на разходите за сметоизвозване се умножи по съотношението
между използвано количество вода в имота към общото използвано количество вода в съответното населено място. Този
метод ще се използва само при обективни обстоятелства, които възпрепятстват прилагането на друга основа.
Новата методика позволява и използването на комбиниран подход при определянето на такса „Смет“.
Очаква се промяната да влезе в сила от 1 януари 2015 г.
√ Правителството прие актуализираното Споразумение за партньорство с ЕК
Зинаида Златанова очаква стратегическият документ да бъде одобрен преди есента
Правителството прие актуализираната версия на Споразумението за партньорство с Европейската комисия (ЕК).
Документът ще бъде изпратен утре в Брюксел.
Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на
средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове в България през периода 2014 – 2020 г. То беше
изпратено в началото на април на ЕК и тогава започнаха официалните преговори с Комисията за евросредствата през
програмния период.
Вицепремиерът Зинаида Златанова съобщи, че за по-малко от три седмици са отчетени коментарите, които ЕК беше
изпратила на българските власти.
„Моят личен срок за одобряване на споразумението е лятото на тази година“, съобщи Златанова, която вече е помолила
експертите, заети с подготовката на оперативните програми, да ограничат до минимум летните си отпуски.
Очаква се България да получи около 15,7 млрд. евро от Европейския съюз през следващите седем години.
Зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев съобщи, че е готов проектът на новата Програма за развитие на
селските райони (ПРСР) 2014-2020.
По думите му месец септември е срокът, до който ЕК трябва да се произнесе по програмата.
Гечев допълни, че се търсят всички възможности за подпомагане на засегнатите от наводнението земеделски стопани.
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