Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

ТВ Европа
√ Не е нужна актуализация на републиканския бюджет, смятат представители на бизнеса
Представителите на бизнеса не виждат необходимост от актуализация на републиканския бюджет. Това обяви пред ТВ
"Европа" Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал. Той обяви, че този въпрос е трябвало да
мине задължително за разглеждане през Националния съвет за тристранно сътрудничество, преди правителството да го
внесе в парламента.
Велев коментира и новите икономически санкции, които ЕС и САЩ наложиха на Русия. Според него икономическите
негативи за страната ни вече са започнали да се проявяват основно в секторите туризъм, транспорт и недвижими имоти.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Одобриха концепцията за директните плащания към фермерите
На последното си заседание правителството в оставка одобри Концепцията на Министерството на земеделието и
храните за прилагането на директните плащания в България от 2015 г.
Документът дава възможност на страните членки на ЕС, в зависимост от спецификата си да изберат своите национални
решения за прилагане на директните плащания в периода 2015-2020 г., съобщиха от земеделското министерство.
Концепцията е изготвена след задълбочен анализ от страна на МЗХ за прилагането на директните плащания в периода
2007-2014 г., и след широко обществено обсъждане с браншовите организации от сектора. В нея са включени
предложенията и становищата на голяма част от асоциациите, членове на Работната група за обсъждане на новите
директни плащания. Целта е избраните национални параметри по прилагане на директните плащания в следващите 7
години да бъдат максимално полезни за българските земеделски производители и приложими за всички сектори, които
ще изпълняват поетите ангажименти.
За постигане на по-равномерно разпределение на директните плащания между отделните групи бенефициенти се
въвежда Схемата за преразпределително плащане. С прилагането и ще бъдат насочени средства към малките и средни
по размер земеделски стопанства, за да се избегне досегашната ситуация, при която малко на брой големи стопанства
получаваха по-голямата част от директните плащания. Завишеното подпомагане по схемата се насочва към първите 300
дка на стопанствата като се планира ставката да бъде около 15 лв./дка. Бюджетът по схемата за 2015 г. ще бъде 55 889
146 евро.
Концепцията на МЗХ предвижда и въвеждане на прогресивно намаление и таван на субсидията по СЕПП, която може да
получи един земеделски стопанин. В следващия програмен период директните плащания ще бъдат отпускани само на
активни фермери, които трябва да бъде регистриран като земеделски производители.
Основен приоритет в преговорите по Реформата на ОСП за страната беше обвързаната с производството директна
подкрепа. Точно по тази причина подпомагането на уязвимите, чувствителни и приоритетни сектори в земеделието ще
се насърчават чрез прилагане на Схеми за обвързана с производството директна подкрепа. През 2015 г. обвързаното с
производството подпомагане ще бъде в размер на 13%, плюс 2% за производството на протеинови култури. Средства в
размер на 205 млн. лв. ще бъдат разпределени в подкрепа на недофинансираните сектори като зеленчукопроизводство,
овощарство и животновъдство
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Концепцията предвижда опростяване на изискванията и подпомагането до повече земеделски стопани. С цел навлизане
на повече млади хора в сектора, повишаване на конкурентоспособността на малките стопанства и повишаването на
качеството на живот в селските райони ще се прилага и Схемата за дребни земеделски стопани.
Необходимостта от подобряване на възрастовата структура на заетите в земеделието ще бъде посрещната чрез
прилагането на Схемата за плащане за млади земеделски стопани, които започват своята селскостопанска дейност.
Вестник Стандарт
√ Затягат правилата за ДДС за колите
Данъчните променят подхода, за да не падат актовете им в съда
Данъчните предприемат мерки, така че актовете им, с които отказват връщането на ДДС при покупка на леки коли от
фирми, да не падат в съда. За целта вече има специално указание на изпълнителния директор на НАП за прилагане на
Закона за ДДС.
Според закона фирмите нямат право да си връщат ДДС-то за покупка на леки коли, както и за разходите за
експлоатацията им, за горива, ремонти и резервни части. Изключение се прави, ако колите се използват само за
транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или обучение на
шофьори. Това изключение важи и ако някоя от тези дейности е основна за компанията, т.е. поне 50% от приходите й за
последните 12 месеца са от тази дейност.
Ревизионните актове на НАП, с които се отказва връщането на ДДС за леки коли, обаче понякога падат в съда. Затова от
НАП са направили анализ на съдебната практика на ВАС за 2013 г. и 2014 г. Анализът показва, че при определянето на
един автомобил дали е лек или товарен, съдът не признава използването на утвърдените с Комбинираната
номенклатура кодове за тарифно класиране на автомобилите.
Като доказателство, че един автомобил е лек, съдът иска свидетелство за регистрация в КАТ или сертификат от
производителя за техническите му характеристики, или техническа експертиза, която обаче не може да се прави от
самите данъчни. Според закона, леки коли са тези, в които броят на местата за сядане без това на водача не превишава
5, не са предназначени за превоз на товари и нямат трайно вградено допълнително техническо оборудване. С новото
указание на НАП ще се уеднакви практиката на данъчните в ревизиите и представянето на доказателства при отказ за
връщане на ДДС за леките коли. А целта е ревизионните актове на НАП да не падат в съда.
Вестник Капитал Daily
√ Без актуализация на бюджета, засега
По-големият проблем е свързан с финансите на здравната каса според икономистите
Ден след като обясняваше колко наложителни са актуализацията на държавния бюджет и на този на здравната каса, ГЕРБ
се отказа от тях. Поне засега. В сряда сутринта лидерът на партията Бойко Борисов заяви в кулоарите на Народното
събрание, че групата повече няма да влиза в парламента и няма да участва в гласуването на второ четене на двата
законопроекта. Аргументът - не иска да пришиват партията му към ДПС.
Какво следва
От дебатите на първо четене в пленарната зала не стана ясно наистина ли е необходима актуализация, нито дали трябва
да е в този размер. Според представителите на БСП няма сериозни проблеми при изпълнението на бюджета и
икономическите показатели на държавата са добри, или поне по-добри от миналата година.
За разлика от червените депутати финансовият министър Петър Чобанов настоява за ремонт на държавните финанси.
Според него това е наложително, за да се гарантират достатъчно буфери в бюджета, които да предоставят гъвкавост на
служебното правителство. От парламентарната трибуна финансовият министър заяви, че ако актуализацията не се случи,
един от вариантите пред служебното правителство ще е да започне да забавя връщането на ДДС, да бави плащанията
към фирмите, каквато практика е имало по времето на ГЕРБ.
Ако има проблем обаче, той по-скоро е свързан с тавана на дълга. Чобанов обясни, че в момента в бюджета има лимит от
800 млн. лв., който може да прекрачи границата на годината, а могат да се пускат и краткосрочни ДЦК. Въпросът е, че в
периода септември-октомври падежират две емисии на обща стойност 700 млн. лв. Отделно от това в края на октомври
трябва да се изплатят и извънредните 5-месечни ДЦК, които в момента най-вероятно са на депозит в ПИБ, а не е ясно
дали банката ще може да отреагира толкова бързо. "Фискалният резерв не е решение, защото голяма част от средствата
в него са целеви. Такива са Сребърният фонд и фонд "Козлодуй". Много малка част от парите във фонда могат да се
използват реално", казва Георги Ангелов от "Отворено общество".
А това означава, че най-вероятно ще трябва да се увеличи таванът на дълга сега. Причината - да има време в оставащите
няколко месеца следващото парламентарно избрано правителство да не структурира емисия в последния момент,
защото ще се отрази на цената й.
Проблемът с парите за здраве
Другата неизвестна е дали здравната система ще може да функционира нормално, ако не получи допълнителен
трансфер през бюджета. И трите партии, участващи в дебата по гласуването на първо четене – ГЕРБ, БСП и ДПС, признаха,
че е нужен ремонт на финансите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Депутатите единодушно приеха на
първо четене допълнителен трансфер за касата в размер на 225 млн. лв.
Според Петър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика (ИПИ), драма с бюджета на държавата засега няма,
тъй като той може да бъде актуализиран и в края на годината от следващото правителство и следващия парламент.
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Неговото мнение е, че по-големият проблем е именно при здравната каса, която чака парите да дойдат от
правителството. Въпреки това той вярва, че НЗОК има някои буфери, с които да се справи до евентуалната актуализация в
края на годината.
Какво предлагаше правителството
- Бюджетният дефицит за 2014 г. да се увеличи с още 725 млн. лв. Така в края на годината ще достигне 2.061 млрд. лв.,
или 2.7% от прогнозния БВП.
- От тях 225 млн. лв. са за здравната каса. Останалите 500 млн. лв. дефицит ще дойдат от намалението на заложените
приходи.
- Таванът на дълга се увеличава с нови 3.4 млрд. лв. В проектозакона е записано, че 2.7 млрд. лв. от евентуалния нов дълг
ще бъдат "за мерки за осигуряване на икономическата и финансовата стабилност".
- Заложени са нови държавни гаранции от 2 млрд. лв. за нуждите на Фонда за гарантиране на влоговете, като е записано,
че той може да емитира дълг.
√ Почти половината нови компании в България се занимават с търговия и ремонти
Според данни на НСИ от 2007 г. до края на 2012 г. най-голям е делът на оцелелите компании от секторите на
строителството, добивната промишленост и научните дейности.
По-голяма от 600 предприятия с персонал над 10 души са били създадени през 2012 г., показват данни на Националния
статистически институт (НСИ). И досега тенденцията е почти всички фирми в България да са с много малко или никакви
наети служители - над 90% от обшия брой имат до 4 наети. Почти половината от създадените компании през 2012 г. са в
сектора на търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети, а една десета се занимават с професионални дейности и
научни изследвания.
Според справката от 2007 г. до края на 2012 г. най-голям е делът на оцелелите компании от секторите на строителството,
добивната промишленост и научните дейности. В кризисната 2011 г. най-голяма е била вероятността фирмата да оцелее,
ако работи в областта на транспорта, складовите услуги и съобщенията. Най-малка - ако се е занимавала с недвижими
имоти.
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√ Как евродирективите променят българското законодателство за обществените поръчки
От юли и октомври влизат в сила нови разпоредби за публичните търгове
В Държавен вестник, брой 40 от 13.05.2014 г., бяха публикувани редица изменения и допълнения в Закона за
обществените поръчки (ЗОП). Една част от тях влязоха в сила от 1.07.2014 г., а за други това ще се случи на 1.10.2014 г.
Сред многобройните промени има и такива, които са свързани с преработените правила от новите европейски
директиви в областта на обществените поръчки. Предлагаме ви кратък обзор на предвидените нововъведения.
Промените от началото на юли
От по-съществените изменения, които влизат в сила от началото на юли и предвиждат промени, подобни на правилата от
новите директиви в областта на обществените поръчки, трябва да се посочат следните:
- Законът за обществените поръчки вече няма да се прилага за договори с предмет процесуално представителство и
свързаните с него правни съвети по дела пред съдебен, арбитражен или помирителен орган в страната или в чужбина.
- За обществените поръчки, които имат за предмет проектиране и изпълнение на строителство, както и при конкурсите
за проект, няма да може да се използва критерият за оценка на офертите "най-ниска цена". Допуска се критерий за
оценка на офертите "икономически най-изгодната оферта", но показателите, които той включва, трябва да осигурят
избор при най-добро съотношение качество - цена. Като показател могат да се включват и разходите по време на целия
жизнен цикъл на продукта.
- Договорите с подизпълнителите получават подробна регламентация в ЗОП. Осигурена е гаранция за правата на
подизпълнителите да получат плащане за извършените от тях дейности, като е предвидено, че възложителите ще
заплащат на изпълнителите едва когато получат от последните доказателства, че на подизпълнителите (ако има такива)
са били платени извършените от тях дейности.
Измененията от началото на октомври
Следните изменения в ЗОП, които влизат в сила от 1.10.2014 г., предвиждат промени, подобни на правилата от новите
директиви за обществените поръчки:
- След 1 октомври възложителите мога да изискват от участниците и кандидатите в процедури по възлагане на
обществени поръчки да представят техническите си предложения под формата на електронни каталози, при условие че
това не представлява техническа пречка за участие в процедурата. Електронните каталози трябва да се изработват при
спазване на нормативните изисквания за вътрешния електронен документооборот. ЗОП определя електронните каталози
като "онлайн платформа, която позволява да бъдат предлагани доставки, които вече са стандартизирани или за които е
възможно да се разработят или утвърдят собствени стандарти".
- Когато предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с
увреждания, възложителите са длъжни да обявяват, че поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания и да отделят в обособена позиция всяка стока или услуга, която е
включена в този списък.
- Възложителите вече ще бъдат длъжни да поддържат т.нар. профил на купувача като обособена част от своята страница
в интернет, до която е предоставен публичен достъп. При изпращане за публикуване на актове до Агенцията по
обществени поръчки (АОП) възложителите са длъжни да посочат и хиперлинк към страницата си, а в профила на
купувача на страницата си съответно да публикуват изпратените към Регистъра на обществените поръчки актове предварителните обявления, решенията за откриване на процедури, документацията за участие в процедурите и
нейните допълнения и разясненията към нея и въобще всички документи, които съдържат важна за заинтересованите
лица и кандидати информация. Някои неподлежащи на публикуване досега документи също ще намерят място на
профила на купувача, като например протоколите и докладите на комисиите за провеждане процедурите, сключените
договори за обществени поръчки, договорите с подизпълнители и информация за плащанията по тях.
- Във връзка с предвиденото все по-широко приложение на информационните технологии при провеждането на
процедури по обществени поръчки е създадена регламентация на използването от контролните органи на платформа за
т.нар. "Електронен мониторинг" (Е-мониторинг). Тази платформа ще осигурява онлайн достъп до протоколите на всички
комисии за провеждане на процедурите, договорите за обществени поръчки и анексите към тях, рамковите
споразумения и договорите за подизпълнение.
- Друга платформа, която ще могат да използват контролните органи, е електронната платформа "Електронен одит" (Еодит). Тази платформа ще разполага с комуникационна система, която позволява на физически лица и институции да
подават сигнали за незаконосъобразни процедури по възлагане на обществени поръчки и нередности при изпълнението
на договорите за обществени поръчки.
Нов рамков закон за обществените поръчки
Новите европейски директиви в областта на обществените поръчки влязоха в сила на 18 април тази година и повечето
предвидени в тях изменения в правния режим трябва да бъдат въведени в националите законодателства до 18 април
2016 г. През юли тази година Министерският съвет прие Национална стратегия за развитие на сектора обществени
поръчки в България за периода 2014 - 2020 г. Освен всички останали мерки тази стратегия предвижда изработването на
проект за изцяло нов рамков закон за обществените поръчки до края на октомври 2014 г., който да бъде приет от
Народното събрание в средата на 2015 г. и да влезе в сила в началото на 2016 г. Този нов закон следва не само да въведе
новите европейски директиви, но и да неутрализира несистематичността и казуистичността на сега действащия ЗОП,
причинени от многобройните законодателни "кръпки" в неговото съдържание. Всъщност това е и една от основните
критики, отправяна от Брюксел спрямо българското законодателство в областта на обществените поръчки – твърде
честите промени в ЗОП правят прилагането на закона от възложителите и контролните органи трудно предвидимо, а
обучението на техните служители - силно затруднено. Съобразяването с многобройните и подробни правила на ЗОП
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затруднява възложителите и останалите субекти в процеса на възлагане, способства за допускането на множество
незначителни нарушения и за отстраняване на участници от процедурите поради формални несъответствия и влияе
негативно върху конкуренцията. Новият рамков закон следва да даде възможност за по-гъвкав подход на възложителите,
да се премахне възможността за допускане на формални нарушения и тяхното непропорционално санкциониране, като
усилията при контрола за изпълнението на закона се насочат към разкриване на съществените нарушения и практиките
за заобикаляне на правилата.
√ Икономическото доверие в ЕС се влошава
Отделните сектори показват разнопосочни тенденции през последните месеци
Икономическото доверие в еврозоната през юни е останало стабилно, но в целия Европейски съюз се отчита леко
влошаване, показват данните на Европейската комисия. Индексът на икономическото доверие във валутния съюз се е
покачил с 0.1 до 102.2 пункта, а за ЕС показателят е спаднал с 0.6 пункта до 105.8 пункта.
Различия между секторите
Липсата на големи промени в еврозоната отразява разнопосочните икономически тенденции, наблюдавани през
последните месеци. През изминаващия месец се отчита подобрение на очакванията в индустриалния сектор и
строителството, които обаче биват засенчени от влошаването в сектора на услугите, търговията на дребно и
потребителското доверие. Спад на икономическото доверие се отчита в най-голямата икономика в региона - Германия,
както и в Испания. Същевременно се наблюдава подобрение в други водещи икономики като Франция, Холандия и
Италия.
Повишението на икономическото доверие в индустрията с 0.5 пункта до -3.8 е резултат от по-оптимистичните очаквания
на мениджърите за бъдещата продукция и малко подобрите оценки за текущите поръчки. Оценките за старите поръчки
са се влошили, а прогнозите за поръчките за износ не показват промяна. Най-силно подобрение се наблюдава в
строителния сектор, като основен фактор за повишението са по-оптимистичните оценки за заетостта в сектора и новите
поръчки.
Доверието в сектора на услугите от своя страна е спаднало с 0.8 пункта до 3.6 пункта, което се дължи на значително пониските очаквания за бъдещото търсене и влошените оценки за бизнеса от минали периоди. Потребителското доверие
също се е влошило видимо заради по-песимистичните очаквания за безработицата и общата икономическа ситуация.
Потребителите все пак имат умерено добри очаквания за бъдещите си спестявания.
Спадът на доверието при търговията на дребно отразява по-песимистичните очаквания за бизнес атмосферата и обема
на продажбите в бъдеще. Оценките на мениджърите от сектора за текущите условия остават без промяна спрямо
предишния месец. Най-голямо влошаване се отчита във финансовия сектор – с 2.2 пункта.
Влошаване извън еврозоната
Извън еврозоната икономическото доверие се влошава значително във Великобритания (-3.3 пункта) и Полша (-0.9). За
разлика от подобрението във валутния съюз показателят за индустриалното доверие остава без промяна. В останалите
сфери тенденциите в ЕС и еврозоната съвпадат. Известни разлики в отговорите на анкетираните мениджъри се
наблюдават по отношение на очакванията за заетостта и цените, като извън еврозоната има подобрение във всички
сектори, а в нея – само в строителството. Очаква се повишение на цените в индустрията, услугите и търговията на дребно,
докато в еврозоната ниската инфлация остава сериозен проблем. Отделният показател на бизнес климата, изготвян от
еврокомисията, е спаднал леко с 0.04 пункта до ниво от +0.17 през юли.
Вестник Класа
√ НСИ: Цените на производителите замряха
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2014 г. е на същото равнище както предходния
месец, сочат данните на НСИ. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 1.9%, и при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%, докато в преработващата
промишленост е отчетено увеличение - с 0.2%. В преработващата промишленост нарастване на цените спрямо
предходния месец се наблюдава при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.3%, при производството на
метални изделия, без машини и оборудване, при производството на машини и оборудване с общо и специално
предназначение и при производството, некласифицирано другаде - по 0.4%, а намаление е отчетено при производството
на химични продукти - с 1.1%, и при производството на тютюневи изделия - с 0.9%. Индексът на цените на производител
на вътрешния пазар през юни 2014 г. спада с 0.5% в сравнение със същия месец на 2013 г. Цените намаляват в добивната
промишленост - с 6.0%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.2%, докато в
преработващата промишленост е регистрирано увеличение - с 0.3%. Нарастване на цените в преработващата
промишленост през юни 2014 г. спрямо юни 2013 г. е отчетено при производството на тютюневи изделия - със 7.5%, при
производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 5.3%, и при производството на хартия, картон и изделия
от хартия и картон - с 3.4%. Намаление на цените се наблюдава при производството на химични продукти - с 8.4%, при
производството на хранителни продукти - с 4.4%, и при производството на основни метали - с 3.3%. Общият индекс на
цените на производител през юни 2014 г. намалява с 0.1% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в
добивната промишленост - с 2.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с
0.1%, докато в преработващата промишленост цените нямат изменение. По-съществено увеличение на цените в
преработващата промишленост се наблюдава при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.1%, и при
производството на превозни средства, без автомобили - с 0.5%, а намаление е регистрирано при производството на
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основни метали - с 1.6%, при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 0.7%, и при
производството на тютюневи изделия - с 0.6%. Общият индекс на цените на производител през юни 2014 г. спада с 0.7% в
сравнение със същия месец на 2013 година. В преработващата промишленост през юни 2014 г. няма изменение на
цените на производител спрямо юни 2013 година. По-съществено намаление се наблюдава при производството на
основни метали - с 5.7%, при производството на хранителни продукти - с 4.4%, и при производството на химични
продукти - с 4.0%, а увеличение е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 4.9%, при производството
на напитки и при производството на мебели - с по 2.2%.
Вестник Преса
√ Данъчните следят денонощно 3600 фирми
Агенти на НАП ще проверяват поне месец обекти в София
Денонощно следене на оборотите на 3600 софийски фирми започнаха данъчните, научи „Преса“. Агенти на
Националната агенция за приходите ще проверяват зорко поне месец търговските обекти в града, след като засекли, че
правят дневни обороти около 100 лева, или в пъти по-ниски спрямо отчетените от съседите им по офиси и магазини.
От няколко дни стоматолози, салони за красота, заведения, магазини за хранителни стоки, алкохол и облекла са
уведомени, че са минали на денонощен режим на следене.
За целта НАП е изпратила писма на фирмите, с които ги предупреждава, че касовият им апарат и търговската им дейност
са поставени под постоянно наблюдение.
Това означава, че системата ще следи всяка тяхна продажба, включително дълги периоди без отчитане на оборот,
концентрации в определени часове или дни. След като мине известно време, бирниците ще направят пълна ревизия на
компаниите. В писмата дори е уточнено, че може да бъдат пуснати тайни клиенти, за да се провери дали се издават
фискални бонове.
Пример за попаднала под обстрел фирма е заведение в центъра на София с 60 места, което има 5 души персонал.
Отчетеният дневен оборот е 100 лв. Според агентите това е невъзможно, защото излиза, че средно дневно седящо место
трябва да генерира едва по 1,66 лв. оборот.
Данъчните се похвалиха, че онлайн системата им за проверка жъне големи успехи. Преди въвеждането й през 2012 г. в
30 на сто от случаите, които данъчните са проверявали, е имало констатирани нарушения.
Сега след анализ от 70 хил. проверки годишно данъчните залавят проблеми в 90 на сто.
√ Министерство на финансите: Фискалният резерв към 30 юни е 6,6 млрд. лв.
Към края на юни дефицитът в бюджета е близо 1 милиард лева
Близо един млрд. лева е дефицитът в бюджета към края на юни, съобщиха от финансовото министерство. Сериозно
увеличение на разходите оказват ускорените европейски плащания, както и временно замразените плащания по
оперативните програми „Околна среда" и „Регионално развитие". По-високи са и социалните разходи.
Общо данъчните постъпления нарастват минимално през първото полугодие спрямо същия период на миналата година,
но прави впечатление изоставането при събирането на косвените данъци. В проекта за актуализация на бюджета дори от
финансовото министерство предлагат намаляване на приходите с 500 млн. лева, като финансовият министър Петър
Чобанов обясни, че това най-вече се дължи очаквано неизпълнение на постъпленията от ДДС от внос.
От финансовото министерство отчитат, че нивото на невъзстановения данъчен кредит намалява със 190 млн. лв. - от 320
млн. лв. към юни 2013 г. на 130 млн. лв. към месец юни 2014 година.
Фискалният резерв към края на юни е 6,6 млрд. лева. По-рано през деня финансовият министър Петър Чобанов обясни,
че се очаква към края на юли резервът да бъде 8,7 млрд. лева.
√ Четвърти сме в света по ниски данъци за чужденци
На първо място в класацията са поставени Бахамските острови с 0% данък върху личните доходи, следвани от
Андора и Монако
България е поставена на четвърто място в света в класация на дестинациите с най-ниски данъци за чужденци,
публикувана от в. "Дейли Мейл".
Компанията Брадли Хекфорд, специализирана в международното експатриране, съставила топ десет на страните с ниско
данъчно бреме въз основа на критерии като качество на живота, правна и физическа сигурност, качество на
икономическите инвестиции, достъпност на мястото и възможности за отмора.
България е поставена на четвърто място в класацията заради най-ниското данъчно бреме в цяла Европа с данък от 10%
върху личните доходи. Европейците не трябва да инвестират, за да получат гражданство, но неевропейците трябва да са
готови да вложат 400 000 паунда в държавни облигации, отбелязват от Брадли Хекфорд.
На първо място в класацията са поставени Бахамските острови, които се намират близо до САЩ и се радват на
великолепна обстановка и политическа стабилност. Страната, която се състои от над 700 малки острова, предлага
отличен жизнен стандарт и 0% данък върху личните доходи.
Разрешително за пребиваване се дава на всеки, който инвестира поне 300 000 паунда в местен недвижим имот, въпреки
че хората, които се бръкнат с 1 милион паунда, могат да ускорят процеса.
На второ и трето място в класацията са малките княжества Андора и Монако. И двете дестинации са популярни сред
европейците, които търсят данъчно убежище. Андорско гражданство се дава на хората, които инвестират 270 000 паунда
и то привлича французи и испанци в граничните области, както и руснаци и чужденци извън Европа, оценяващи
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местоположението и високото ниво на сигурност на страните, съобщава Брадли Хекфорд. Монако е особено
привлекателно за жители на Италия, Русия и Швейцария.
Получаването на местожителство изисква демонстрирането на значително финансово състояние. Жителите на Монако не
плащат никакви данъци върху доходите с изключение на хората с френско гражданство, които продължават да плащат
данъците си във Франция.
Панама в Централна Америка е петата най-привлекателна дестинация според Брадли Хекфорд. Само доходите,
натрупани от местни източници, се облагат с данъци, така че страната е привлекателна за пенсионери и хора с
международна дейност. Натрупаните доходи от местни източници се облагат с данъци между 15 и 25% и страната
изисква ниска инвестиция от хора от много националности, кандидатстващи за жителство.
В топ десет попадат още Мавритания, Дубай, британският остров Гърнси, Каймановите острови и Швейцария.
√ България е усвоила 19% от европарите за 14 месеца
Това каза вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова в оставка на пресконференция след
последното заседание на кабинета
За една година и два месеца България усвои 19 процента от всичките евросредства, за сравнение, за всичките предходни
години бяха усвоени 36 процента. Това каза вицепремиерът и министър на правосъдието в оставка на пресконференция
след последното заседание на кабинета.
По думите на Златанова общо за периода на това управление изплатените средства възлизат на 4,2 млрд. лв. Тя изрази
надежда ускореното усвояване да продължи до края на програмния период. Най-късно другата седмица би трябвало
Споразумението за партньорство за следващия програмен период да бъде одобрено, каза вицепремиерът. Тя отчете, че
оперативните програми са в процес на съгласуване с ЕК и до средата на октомври, най-късно, трябва да бъдат одобрени.
Това означава, че още тази година може да започне изпълнението по новия програмен период, каза Златанова.
По думите й за 1 година и два месеца правителството е трябвало да разработи и да приеме 13 стратегии в различни
сектори на управлението. Тя отбеляза, че новият програмен период се планира по различен начин - средствата се
раздават срещу реформи. Тези стратегии слагат началото на процес на реформи, който трябва да се развие в следващите
години, каза вицепремиерът. Едно от големите постижения на това правителство е, че сложи страната на пътя на
реформите с помощта и напомнянето на ЕК, добави Златанова.
√ Поручване на "Евробарометър" сочи: Българите против еврото
В отговор на въпроса кои са двата най-важни проблема на ЕС, средно над една трета от европейците смятат, че
това са икономическата ситуация (39 процента) и безработицата (34 процента)
Повечето европейци (55 процента) подкрепят единната европейска валута евро, като подкрепата на гражданите от
страните в еврозоната е средно по-голяма (67 процента), става ясно от първите резултати от пролетното изследване на
общественото мнение в ЕС "Евробарометър", публикувани на сайта на службата. Единствените държави, където
мнозинството от запитаните са отговорили, че са против еврото са Швеция (77 процента), Великобритания и Чехия (по 73
процента), Дания (66 процента), Полша (47 процента "против" срещу 37 "за") и България (42 процента "против" срещу 41
"за"). Нито една от тези шест държави не е член на еврозоната, отбелязват авторите на изследването.
Съпротивата срещу еврото е нараснала най-рязко в България (с 6 процентни пункта) от есента насам, допълва се в
доклада.
България заедно с Италия и Гърция са единствените държави членки на ЕС, където повече от половината от хората не се
чувстват граждани на Европейския съюз. Делът на запитаните, които са отговорили, че не се чувстват граждани на ЕС в
България, е 53 процента, в Италия - 50 процента, а в Гърция - 51 процента.
35 процента от гражданите на Европейския съюз имат положително отношение към Съюза, което е нарастване с 4
процентни пункта в сравнение с последното проучване през есента на 2013 г., става ясно от изследването. Анкетите за
това изследване са правени веднага след изборите за Европейски парламент, отбелязват авторите.
Средният дял на гражданите на ЕС, които смятат, че гласът им има значение за вземането на решения в европейските
институции (42 процента) е с десет процентни пункта по-малък от дела на онези, които имат усещането, че гласът им в
Европа не се чува. Най-сигурни във влиянието си върху европейските решения са гражданите на 11 държави-членки:
Швеция (78 процента), Дания (75 процента), Холандия (63 процента), Хърватия, Финландия, Германия, Белгия, Малта,
Франция, Люксембург и Австрия.
В България делът на гражданите, които смятат, че гласът им има значение (42 процента) надвишава със само един
процентен пункт този на гражданите, които са убедени, че в Европа нищо не зависи от тях (41 процента).
Доверието в институциите като цяло остава на ниско ниво. Доверието към институциите на ЕС е останало непроменено в
сравнение с есента (31 процента), но е нараснало доверието в националните правителства, увеличение с 3 процентни
пункта).
Средно 56 процента от европейските граждани са оптимистично настроени за бъдещето на ЕС. Най-голям оптимизъм за
бъдещето на ЕС са изразили малтийците, румънците и литовците, а еврооптимистите в България са 62 процента.
В отговор на въпроса кои са двата най-важни проблема на ЕС, средно над една трета от европейците смятат, че това са
икономическата ситуация (39 процента) и безработицата (34 процента). Националните резултати обаче обръщат
внимание и на други притеснения: в Германия, Австрия и Чехия най-много респонденти са изразили притеснение от
състоянието на публичните финанси, а в Малта хората се тревожат най-много от имиграцията.
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Имиграцията се споменава по-често, отколкото в останалите страни членки и от респондентите във Великобритания (29
процента), България и Германия (по 28 процента). Анкетираните в България се тревожат най-много за икономическата
ситуация (34 процента), имиграцията, безработицата (18 процента) и състоянието на публичните финанси (14 процента).
Българите са най-недоволни от условията си на живот - едва 35 процента от запитаните са отговорили, че жизненият им
стандарт ги удовлетворява. Най-доволни от жизнения си стандарт са гражданите на Швеция (97 процента), Дания (96
процента), Холандия (94 процента) и Люксембург ( 93 процента).
√ През юни: Възстановеният ДДС на бизнеса е 446,6 млн. лв.
През месеца 8311 са фирмите получили дължимия им данък
Възстановеният на бизнеса данък добавена стойност (ДДС) без прихващане през юни 2014 г. е 446,6 млн. лв. показват
данните на Националната агенция за приходите, съобщиха от МФ.
През месеца 8311 са фирмите получили дължимия им ДДС, като на 94% от тях, или на 7 847 компании, са възстановени
суми в размер на до 100 000 лева. Възстановеният ДДС без прихващане за второто тримесечие на 2014 г. на бизнеса е в
размер на 1,270 млрд. лева.
Това е в продължение на практиката, наложена от 1 юли 2013 г., връщането на ДДС да се извършва по поредност на
постъпилите справки-декларации и съобразно нормалната икономическа логика. Ежемесечно се контролира спазването
на 30-дневния срок за възстановяване на ДДС, за да не се плащат лихви за забава от бюджета.
Вестник Монитор
√ НСИ минава в онлайн режим
НСИ минава в онлайн режим и от октомври догодина ще приема исканията и ще издава подробни справки на
гражданите, бизнеса и администрацията по електронен път. Новостите се внедряват по модел на Евростат, въпреки че от
НСИ признават, че едва ли ще достигнат нивото на европейския портал.
Всеки ползвател на данни ще може да си прави собствен профил на сайта на НСИ и да тегли много по-подробни справки
от досегашните. До определено ниво данните ще са безплатни. Платените пък ще са на цени по сегашния ценоразпис
или малко по-евтини, обясни зам.-шефът на НСИ Диана Янчева.
Освен това данните за отделните региони в страната ще бъдат представяни графично и на картата на България. Така
потребителите много по-бързо и лесно ще се ориентират за различията в доходите, например между различните
региони.
Новите услуги се развиват по проект по Оперативна програма „Административен капацитет”. Той е на стойност 795 хил.
лв.
investor.bg
√ Електронни болнични листове се въвеждат от догодина
Електронизацията ще скъси сроковете за изплащане на обезщетенията
От догодина болничните листове ще се изпращат до Националния осигурителен институт (НОИ) по електронен път.
Това е предвидено в приета на днешното заседание на правителството наредба, която определя реда за представяне на
болничните листове в Осигурителния институт, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.
Данните ще се подават от лекуващите лекари лично или чрез лечебните заведения, в които осъществяват дейност, както
и от лекарските консултативни комисии – чрез лечебните заведения, към които са създадени.
Работодателите вече няма да се налага да посещават териториалните поделения на НОИ, за да предоставят болничните
листове на осигурените от тях лица, посочва се още в съобщението.
От Министерския съвет подчертават, че електронизацията по процеса на обмен на болничните листове ще скъси
сроковете за изплащане на обезщетенията и ще намали броя на върнатите за корекция документи.
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