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Асоциация на индустриалния капитал в България вчера в медиите
Вестник Стандарт
√ Сивият сектор гълта 10 млрд.
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-06-03&article=369583
Над 10 млрд. лв. са загубите от сивия сектор. Ако укритите данъци, осигуровки и заплати бяха влезли в бюджета, съвсем
друг щеше да е ефектът върху икономиката. Това обясни изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Добрин Иванов. Изследванията на сенчестия бизнес показват, че много хора осъждат сивия сектор,
като в същото време крият доходи. Оказва се, че дори служителите да желаят приходите им да излязат на светло, не
всички работодатели ги подкрепят. Над 40% от бизнеса у нас работи изцяло или частично на тъмно. За да се преборят с
тенденцията, управители на компании от всички сфери на икономиката, работници, синдикалисти, търговци и издатели
на медии застанаха зад създаването на специализиран индекс. Формулата "Икономика на светло" ще мери каква част от
фирмите продължават да са в сивия сектор. Според предприемачите сред причините за огромния дял на сивия сектор в
икономиката е често променящото се законодателство, което изкривява възможностите на фирмите за равен старт и
дава възможности за корупция. Затова освен формула, която да мери броя и дела на укриващите данъци и доходи,
бизнесът предлага и да бъдат изработени конкретни мерки за борба със сенчестата икономика. Само преди три седмици
Асоциацията на индустриалния капитал и КНСБ показаха, че делът на сивата икономика през миналата година е
достигнал 48%. Най-голям процент от незаконните фирми пък са със седалища в Бургас и Монтана.
Вестник Сега
√ Вредите от сивия бизнес са над 10 млрд. лв.
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9312&sectionid=3&id=0000602
Вредите от сивия сектор в икономиката надхвърлят 10 млрд. лв., обяви изпълнителният директор на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов. "Ако тези пари бяха влезли в бюджета, стандартът ни на
живот щеше да е съвсем друг", коментира той. Данните са от проучване на асоциацията по проект за превенция на
неформалната икономика.
У нас няма единна методология за измерване на сивия сектор, поради което данните на неправителствените
организации и държавата често се разминават дори с милиарди левове. Според Националния статистически институт
например делът на сивата икономика е 10% от БВП, което прави около 7 млрд. лв. "Това са количествата от стоки и
услуги, произведени от неформалната икономика", обясни неотдавна шефката на института Мариана Коцева. В
методологията на статистиката обаче не влизат нелегалните дейности като наркотици, трафик на хора, проституция.
Според проучване на КНСБ от м.г. пък около 1 милион българи си докарват доходи от сивата икономика, а между 100
000-120 000 преживяват само от бизнеса на тъмно. Според икономическия министър Трайчо Трайков обаче за България
е по-добре да има сива икономика, отколкото никаква.
Страните с най-светла икономика в ЕС са Австрия, Дания, Финландия, където сенчестият бизнес е едва около 10%, докато
у нас се изчислява на 40%. Според АИКБ променливото законодателство често става проводник на корупция, изкривява
условията за конкурентоспособност на предприятията и създава хранителна среда за неформалната икономика.
Агенция "Фокус"
√ Добрин Иванов, АИКБ: Според населението сивата икономика е 60%
http://www.focus-news.net/?id=n1531218
София. Не може да има еднозначен и категоричен отговор за дела на сивата икономика, тъй като тя е скрита икономика
и не се поддава на точни изчисления, заяви в сутрешния блок „Добро утро, България" на Радио „Фокус” изпълнителният
директор на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов. По думите му, в рамките на проект
на асоциацията за ограничаване на сивата икономика, е направено социологическо проучване за размера на сивата
икономика, чийто резултати са стряскащи. Иванов заяви, че въпросите, които са задавани в рамките на социологически
проучвания, целят да определят какво е усещането за сивата икономика и за нейният размер според анкетираните лица.
„Резултатите, които получихме, са, че според населението около 60% е делът на сивата икономика, което е доста
стряскащ резултат. Работодателите посочват по-малък процент около 40%. Т.е. различни са усещанията на различните
категории изследвани лица за размерът на сивата икономика”, добави Иванов.
Като отделна дейност в проекта на АИКБ е заложено предлагането на законодателни промени за ограничаването на
сивата икономика, допълни Иванов.

investor.bg
√ Бизнесът работи върху индекс на сивата икономика
http://www.investor.bg/news/article/117813/332.html
Управители на предприятия от всички сфери на икономиката, работници, синдикалисти, търговци и издатели на медии
се включиха в общественото обсъждане на създаване на композитен индекс „Икономика на светло”, който да послужи
за по-лесно разпознаване на сенчестия бизнес, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Създаването на индекса е важен елемент от проекта за ограничаване и превенция на неформалната икономика, който
се изпълнява от асоциацията и Конфедерацията на независимите синдикати в България от края на миналата година.
"Вредите от сивия бизнес в икономиката надхвърлят 10 млрд. лева, а съвсем друг щеше да е стандартът ни на живот, ако
тези пари бяха влезли в бюджета", заяви Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния
капитал в България и член на екипа за управление на проекта за превенция на неформалната икономика.
Представителите на бизнеса обсъдиха възможни превантивни действия срещу вливането на капитала от незаконно
работещите компании в реалната икономика.
Променливото законодателство според предприемачите често става проводник на корупция, изкривява условията за
конкурентноспособност и създава хранителна среда за неформалната икономика. Затова и бизнесът прпепоръчва при
създаването на индекса да се включат предложения, които да подпомогнат развитието на „икономиката на светло“.
money.bg
√ Вредите от сивия бизнес надхвърлят 10 млрд. лева
http://money.bg/news/id_1334701185
Управители на големи и малки предприятия, издатели на медии, работници, синдикалисти, търговци, предприемачи се
включиха в общественото обсъждане на предложения Композитен индекс „Икономика на светло", съобщиха от
пресцентъра на Асоциацията на индустриалния капитал в България..
Срещите на бизнеса с местните власти, държавната администрация, обществеността и медиите са организирани в
рамките на проекта за Ограничаване и превенция на неформалната икономика през май в цялата страна, и целта им е да
се чуят непредубедени препоръки и оценки. Досега експерти по проекта и екипът за управлението му разговаряха с
граждани от Бургас, Стара Загора и Пловдив, предстоят обсъждания и в гр. Гоце Делчев, Кюстендил, Враца, Велико
Търново, Варна и други селища.
Сива икономика ли са парите на гурбетчиите, с които те помагат на роднините в България? С този въпрос Стефан Гълъбов
от Корпорацията за технологии и иновации „Съединение" АД провокира доц. д-р Стефан Петранов, ключовия експерт по
стратегии и планиране към проекта за Ограничаване и превенция на неформалната икономика. Не, тези пари не са сива
икономика, тъй както не е сива икономика, ако дам 10 лв. на дъщеря ми, за да иде довечера на кино, коментира
експертът. В повечето случаи тези средства идват чрез легални банкови преводи, но тревожното е, че по размер те
надхвърлят и размера на чуждестранните инвестиции, и даже съфинансирането по европейските проекти. Сериозен е и
въпросът за превенцията: по какъв начин тези средства да не се завъртят като оборотен капитал за сенчест бизнес.
Помислете за образованието, по какъв начин да вградите отличните експертизи по съставянето на Композитния индекс в
съзнанието на младото поколение, препоръча в Бургас Маруся Любчева, от Института за черноморски изследвания,
бивш евродепутат.
Докато не се научим да си искаме касовите бележки, ще търпим криенето на ДДС при всякакви услуги - и като си
сменяме дограмите, и като дойде водопроводчик, и като пазаруваме. Трябва наистина да се замислим, че това е
криворазбрана икономия, орязваща възможностите и на здравеопазването, и на пенсиите, и на образованието, изказа
се Николина Горова, секретар на Общината в Стара Загора.
Вредите от сивия бизнес в икономиката надхвърлят 10 млрд. лева, а съвсем друг щеше да е стандартът ни на живот, ако
тези пари бяха влезли в бюджета, заяви Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния
капитал в България и член на Екипа за управление на проекта за ограничаване и превенция на неформалната
икономика.
На кое място сме в Европа в класацията по сив бизнес, поинтересуваха се още в Стара Загора. България е сравнително
назад, но не е по-назад от Румъния и Гърция, гласеше отговорът на експертите. Австрия обаче е страната с най-светла
икономика в ЕС - под 10%, следвана от Дания, Финландия и това са примерите, към които да се стреми икономиката ни.
dartsnews.bg
√ МЕРЯТ С ИНДЕКС ПАРИТЕ ПОД МАСАТА
http://www.dartsnews.bg/News/3705
Управители на предприятия от всички сфери на икономиката, работници, синдикалисти, търговци и издатели на медии
се включиха в общественото обсъждане на създаване на композитен индекс „Икономика на светло”, който да послужи
за по-лесно разпознаване на сенчестия бизнес, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Създаването на индекса е важен елемент от проекта за ограничаване и превенция на неформалната икономика, който
се изпълнява от асоциацията и Конфедерацията на независимите синдикати в България от края на миналата година.

"Вредите от сивия бизнес в икономиката надхвърлят 10 млрд. лева, а съвсем друг щеше да е стандартът ни на живот, ако
тези пари бяха влезли в бюджета", заяви Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния
капитал в България и член на екипа за управление на проекта за превенция на неформалната икономика.
Представителите на бизнеса обсъдиха възможни превантивни действия срещу вливането на капитала от незаконно
работещите компании в реалната икономика.
Променливото законодателство според предприемачите често става проводник на корупция, изкривява условията за
конкурентноспособност и създава хранителна среда за неформалната икономика. Затова и бизнесът прпепоръчва при
създаването на индекса да се включат предложения, които да подпомогнат развитието на „икономиката на светло“.
newshub.bg
√ Бизнесът работи върху индекс на сивата икономика
http://www.newshub.bg/news.php?id=542246
Управители на предприятия от всички сфери на икономиката, работници, синдикалисти, търговци и издатели на медии
се включиха в общественото обсъждане на създаване на композитен индекс „Икономика на светло”, който да послужи
за по-лесно разпознаване на сенчестия бизнес, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Създаването на индекса е важен елемент от проекта за ограничаване и превенция на неформалната икономика, който
се изпълнява от асоциацията и Конфедерацията на независимите синдикати в България от края на миналата година.
"Вредите от сивия бизнес в икономиката надхвърлят 10 млрд. лева, а съвсем друг щеше да е стандартът ни на живот, ако
тези пари бяха влезли в бюджета", заяви Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния
капитал в България и член на екипа за управление на проекта за превенция на неформалната икономика.
Представителите на бизнеса обсъдиха възможни превантивни действия срещу вливането на капитала от незаконно
работещите компании в реалната икономика.
Променливото законодателство според предприемачите често става проводник на корупция, изкривява условията за
конкурентноспособност и създава хранителна среда за неформалната икономика. Затова и бизнесът прпепоръчва при
създаването на индекса да се включат предложения, които да подпомогнат развитието на „икономиката на светло“.
mirogled.com
√ Вредите от сивия бизнес са над 10 млрд. лв.
http://mirogled.com/?p=23624
Вредите от сивия сектор в икономиката надхвърлят 10 млрд. лв., обяви изпълнителният директор на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов.
„Ако тези пари бяха влезли в бюджета, стандартът ни на живот щеше да е съвсем друг“, коментиратой. Данните са от
проучване на асоциацията по проект за превенция на неформалнатаикономика.
У нас няма единна методология за измерване на сивия сектор, поради което данните на неправителствените
организации и държавата често се разминават дори с милиарди левове. Според Националния статистически институт
например делът на сивата икономика е 10% от БВП, което прави около 7 млрд. лв.
„Това са количествата от стоки и услуги, произведени от неформалната икономика“, обясни неотдавна шефката на
института Мариана Коцева. В методологията на статистиката обаче не влизат нелегалните дейности като наркотици,
трафик на хора, проституция.
Според проучване на КНСБ от м.г. пък около 1 милион българи си докарват доходи от сивата икономика, а между 100
000-120 000 преживяват само от бизнеса на тъмно. Според икономическия министър Трайчо Трайков обаче за България
е по-добре да има сива икономика, отколкото никаква.
Страните с най-светла икономика в ЕС са Австрия, Дания, Финландия, където сенчестият бизнес е едва около 10%, докато
у нас се изчислява на 40%.
Според АИКБ променливото законодателство често става проводник на корупция, изкривява условията за
конкурентоспособност на предприятията и създава хранителна среда за неформалната икономика./pariteni.bg
pariteni.bg
√ Вредите от сивия бизнес са над 10 млрд. лв.
http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=49171
Вредите от сивия сектор в икономиката надхвърлят 10 млрд. лв., обяви изпълнителният директор на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов.
"Ако тези пари бяха влезли в бюджета, стандартът ни на живот щеше да е съвсем друг", коментира той. Данните са от
проучване на асоциацията по проект за превенция на неформалната икономика.
У нас няма единна методология за измерване на сивия сектор, поради което данните на неправителствените
организации и държавата често се разминават дори с милиарди левове. Според Националния статистически институт
например делът на сивата икономика е 10% от БВП, което прави около 7 млрд. лв.
"Това са количествата от стоки и услуги, произведени от неформалната икономика", обясни неотдавна шефката на
института Мариана Коцева. В методологията на статистиката обаче не влизат нелегалните дейности като наркотици,
трафик на хора, проституция.

Според проучване на КНСБ от м.г. пък около 1 милион българи си докарват доходи от сивата икономика, а между 100
000-120 000 преживяват само от бизнеса на тъмно. Според икономическия министър Трайчо Трайков обаче за България
е по-добре да има сива икономика, отколкото никаква.
Страните с най-светла икономика в ЕС са Австрия, Дания, Финландия, където сенчестият бизнес е едва около 10%, докато
у нас се изчислява на 40%.
Според АИКБ променливото законодателство често става проводник на корупция, изкривява условията за
конкурентоспособност на предприятията и създава хранителна среда за неформалната икономика.
pisnani.com
√ Млекопреработването с най-висок дял в сивата икономика
http://www.pisnani.com/article.php?V0b95e6ec=9&V92a2b5cb=2990
Близо 70% от фирмите заети в млекопреработването са в сенчестия бизнес, сочи проучване на Асоциацията на
индустриалния капитал съвместно с КНСБ.
Веднага след тях се нареждат отраслите туризъм и инфраструктурно строителство.
Между 35 и 40 % е делът на сивата икономика в България за 2010 година, показват още данните. Изследването е
проведено в рамките на проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика", който се реализира по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".
Резултатите от изследването обобщи във Велико Търново ключовият експерт по проекта Стефан Петранов. То е
обхванало 3500 души, сред които работодатели, работници и население. Данните показват, че регионалните измерения
на сивия сектор са различни.
Монтана е с най-висок дял на сивата икономика - 62.5%, следвана от Бургас с 61,3% и Ямбол с 61,1%. В столицата този
процент е 41,3%, а най-нисък е делът на сенчестата икономика в Кърджали - 34,2%. 41% е сивата икономика във
Великотърновска област.
Равнището на сивата икономика в България спрямо други европейски страни се доближава най-много до данните в
Румъния и Гърция или средно около 40%, подчерта още Стефан Петранов, който е и преподавател по икономически
науки в СУ „Св. Климент Охридски".
Целта на проекта е да се направи диагностика на българската икономика и дали в нея има сиви практики, също така да
се проведе обучение сред работодатели и работници какви могат да бъдат последствията от неформалната икономика.
По проекта се работи с така наречения композитен индекс „Икономика на светло", който служи за диагностика и
превенция на неформалната икономика. Индексът е сбор от статистически компонент (ДДС, пари в икономиката, заети
лица, акцизи, външна търговия) и социологически компонент (търговски дружества и служители и работници).
За 2010 г. Индексът „Икономика на светло" е 63,17% като промяната му към увеличение ще означава, че делът на сивата
икономика намалява, а увеличението му, че тя се разраства.
Предстои изграждане на Национален център Икономика на светло и регионални центрове, в които гражданите спокойно
ще могат да подават свои сигнали.
akcent.bg
√ АИКБ настоя машиностроенето и електрониката да останат като приоритети в програмата за конкурентоспособност
http://www.akcent.bg/site/news.php?item=2064
Потвърждавам, че има добър диалог между бизнеса и управляващият орган при формирането на
новитe схеми и при корекциите на допускани досега слабости при изпълнението на оперативната програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (2007-2013). След известно забавяне през
2009 и в началото на 2010 г. стартираха редица схеми с конкретна насоченост към предприятията, но има
още какво да се желае, подчерта Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на
индустриалния капитал в България по време на заседанието на Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове в Народното събрание. Депутати и представители на държавни и
обществени институции се събраха в сряда следобед, за да обсъдят моментния статус и напредъкът по
оперативната европрограма. „По програмата за конкурентоспособността работим в тясно сътрудничество с
бизнеса и се стремим да я направляваме според оценките му, затова е наистина интензивна връзката ни с
работодателите и предприятията”, коментира заместник-министърът на икономиката, енергетиката и
транспорта Евгени Ангелов.
Представени бяха броят и стойността на изпълняваните проекти досега, както и фондовете за следващия
период, и облекченията в административните процедури, по които занапред ще се сключват договори.
Веднага след това председателката на комисията по еврофондовете Моника Панайотова потърси
становището на Асоциацията на индустриалния капитал в България, като автентична и най-динамично
развиваща се представителна организация на работодателите:
„Наблюдаваме сериозно изоставане и даже отпадане на направлението машиностроене и електротехника
от стратегическите приоритети на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Този отрасъл
има значителен принос в износа, и е изненадващо защо машистроенето не присъства сред трите
стратегически направления по програмата за конкурентоспособност. Важно е да знаем като страна, като
бизнес и като граждански сектор какво искаме да запазим и да развиваме, когато се планира следващият
период по оперативната програма от 2014 до 2020 г.”, сигнализира Велев. Той настоя да бъдат решени още

два „стари въпроса, които мъчат бизнеса”: да се увеличат авансовите плащания, които сега са 20%, по
европейските проекти и да се намерят други форми за гарантирането им, като например сметки с общо
управление, залог на самите предприятия, запис на заповед, а не само банкови гаранции. Велев предложи
да се оползотворяват и икономиите, правени в хода на изпълнение на проектите.
Председателят на АИКБ обърна внимание и върху начините за оценка кое предприятие е голямо и кое е
средно или малко. Много фирми се класифицират като големи само заради числеността на персонала и не
могат да кандидатстват по схеми за малки и средни предприятия. По продажба и активи те биха могли да се
квалифицират като малки и средни и да имат възможност да участват в схемите за финансиране.
Машиностроенето и електротехниката са залегнали в едно от предните места като сектор за участие в
схемите за финансиране на предприятатия по програма „Развитие на конкурентоспособността”, а през
2014-2020, те са приоритет за следващия период, отговори зам.-министър Ангелов. Финансирането ще се
облекчи чрез включването на банки по оперативна схема за 200 милиона евро с 0% лихва, при което ще се
постигне приемливо средно ниво около 4% на кредитите за бизнеса, обясни заместник-министърът.
В парламентарната комисия се чуха добри отзиви за подписаното споразумение между БАН и АИКБ, което
даде тон и пример да се стимулират иновациите и от други организации, и което се отчита като
препоръчителна насока при структурирането на Център за иновации и конкурентоспособност.
infoweek.bg
√ Eлектротехниката е приоритет за финансиране през 2014-2020
http://www.infoweek.bg/tab_it/it.php?show_category=1&show_sub_category=1&id=11310
Машиностроенето и електротехниката са залегнали в едно от предните места като сектор за участие в схемите за
финансиране на предприятатия по програма „Развитие на конкурентоспособността”, а през 2014-2020 г. те са приоритет
за следващия период. Това заяви заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма по време на
заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание. Очаква
се финансирането по програмата да се облекчи чрез включването на банки по оперативна схема за 200 милиона
евро с0% лихва, при което ще се постигне приемливо средно ниво около 4% на кредитите за бизнеса, обясни заместникминистърът.
„Наблюдаваме сериозно изоставане и даже отпадане на направлението машиностроене и електротехника от
стратегическите приоритети на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Този отрасъл има
значителен принос в износа, и е изненадващо защо машиностроенето не присъства сред трите стратегически
направления по програмата за конкурентоспособност”, сигнализира по време на заседанието Васил Велев,
председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Според него трябва да бъдат решени два стари въпроса, които мъчат бизнеса: да се увеличат авансовите плащания,
които сега са 20%, по европейските проекти, и да се намерят други форми за гарантирането им - сметки с общо
управление, залог на самите предприятия, запис на заповед, а не само банкови гаранции. Велев предложи да се
оползотворяват и икономиите, правени в хода на изпълнение на проектите, съобщават от Асоциацията на
индустриалния капитал.
money.bg
√ Машиностроенето и електрониката да останат приоритети в програмата за конкурентоспособност
http://money.bg/news/id_1778946412
Има добър диалог между бизнеса и управляващият орган при формирането на новитe схеми и при корекциите на
допускани досега слабости при изпълнението на оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика". След известно забавяне през 2009 и в началото на 2010 г. стартираха редица схеми с конкретна
насоченост към предприятията, но има още какво да се желае, подчерта Васил Велев, председател на Управителния
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България по време на заседанието на Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание.
Депутати и представители на държавни и обществени институции се събраха в сряда следобед, за да обсъдят
моментния статус и напредъкът по оперативната европрограма. „По програмата за конкурентоспособността работим в
тясно сътрудничество с бизнеса и се стремим да я направляваме според оценките му, затова е наистина интензивна
връзката ни с работодателите и предприятията", коментира заместник-министърът на икономиката, енергетиката и
транспорта Евгени Ангелов.
Представени бяха броят и стойността на изпълняваните проекти досега, както и фондовете за следващия период, и
облекченията в административните процедури, по които занапред ще се сключват договори. Веднага след това
председателката на комисията по еврофондовете Моника Панайотова потърси становището на Асоциацията на
индустриалния капитал в България, като автентична и най-динамично развиваща се представителна организация на
работодателите:
„Наблюдаваме сериозно изоставане и даже отпадане на направлението машиностроене и електротехника от
стратегическите приоритети на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Този отрасъл има значителен
принос в износа, и е изненадващо защо машистроенето не присъства сред трите стратегически направления по
програмата за конкурентоспособност. Важно е да знаем като страна, като бизнес и като граждански сектор какво искаме
да запазим и да развиваме, когато се планира следващият период по оперативната програма от 2014 до 2020 г.",

сигнализира Велев. Той настоя да бъдат решени още два „стари въпроса, които мъчат бизнеса": да се увеличат
авансовите плащания, които сега са 20%, по европейските проекти и да се намерят други форми за гарантирането им,
като например сметки с общо управление, залог на самите предприятия, запис на заповед, а не само банкови гаранции.
Велев предложи да се оползотворяват и икономиите, правени в хода на изпълнение на проектите.
Председателят на АИКБ обърна внимание и върху начините за оценка кое предприятие е голямо и кое е средно или
малко. Много фирми се класифицират като големи само заради числеността на персонала и не могат да кандидатстват
по схеми за малки и средни предприятия. По продажба и активи те биха могли да се квалифицират като малки и средни
и да имат възможност да участват в схемите за финансиране.
Машиностроенето и електротехниката са залегнали в едно от предните места като сектор за участие в схемите за
финансиране на предприятатия по програма „Развитие на конкурентоспособността", а през 2014-2020, те са приоритет
за следващия период, отговори зам.-министър Ангелов. Финансирането ще се облекчи чрез включването на банки по
оперативна схема за 200 милиона евро с 0% лихва, при което ще се постигне приемливо средно ниво около 4% на
кредитите за бизнеса, обясни заместник-министърът.
В парламентарната комисия се чуха добри отзиви за подписаното споразумение между БАН и АИКБ, което даде тон и
пример да се стимулират иновациите и от други организации, и което се отчита като препоръчителна насока при
структурирането на Център за иновации и конкурентоспособност.
dir.bg
√ За това настоя АИКБ на заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в
Народното събрание
http://dnes.dir.bg/news.php?id=8758404&nt=13
Има добър диалог между бизнеса и управляващият орган при формирането на новитe схеми и при корекциите на
допускани досега слабости при изпълнението на оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“. След известно забавяне през 2009 и в началото на 2010 г. стартираха редица схеми с конкретна
насоченост към предприятията, но има още какво да се желае, подчерта Васил Велев, председател на Управителния
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България по време на заседанието на Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание.
***
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Дневник
√ Зам.-министър на труда беше заменен от съветник на премиера
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/02/1099811_zam-ministur_na_truda_beshe_zamenen_ot_suvetnik_na/
Започналата преди две седмици вълна от уволнения в правителството стигна и до министерството на труда. "На базата
на моя докладна, съгласувана с министър-председателя, се освобождава заместник-министърът на труда Красимир
Попов", съобщи министърът на труда Тотю Младенов на извънредна пресконференция вчера.
Като основен мотив за смяната той посочи "недостатъчно бързото усвояване" и "забавянията и неритмичността" в
плащанията по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" през последните два месеца. За нея отговаряше
Попов.
Уволнението му с този мотив е изненадващо, защото "Човешки ресурси" е отличник по усвояване и винаги е давана за
пример от управляващите. Тотю Младенов също се е хвалил много пъти с бързото стигане на парите до безработни и
служители чрез въведените от екипа на Попов ваучери за безплатни обучения. "Към август 2009 г. бяха платени 30 млн.
лв., а в момента са 250 млн. лв.
Темпото е добро, но може да бъде още по-добро", каза Младенов вчера. Попов бил направил много, "но моето желание
и желанието на премиера най-вече е усвояването да става по-бързо, тъй като до края на 2013 г. България трябва да
усвои 1.2 млрд. евро по тази програма", добави министърът на труда.
"Усвояването на европарите вървеше добре, но винаги съм казвал, че има какво още да се подобри. Това е процес,
който трябва да се случва всеки ден и в който участват много институции", каза Попов пред "Дневник". Той отказа да
коментира дали зад официалния мотив за освобождаването му има друга причина и добави: "Няма никаква драма."
Сред аргументите за отстраняването му Младенов посочи още необходимостта от по-добра координация между зам.министъра и институциите, които са основни бенефициенти по програмата. Също така трябвало да се засили контролът
върху Агенцията по заетостта и бюрата по труда, които също бяха подчинени на Попов.
Новият зам.-министър на труда е Деяна Костадинова. "Вече 23 месеца тя изкъсо наблюдава работата на министерството,
познава изключително добре хората в Брюксел. Смятам, че от това по-добра приемственост няма", каза Младенов при
представянето й. Досега Костадинова е била съветник на премиера Борисов по юридическите въпроси и социалната
политика.
От 2007 до 2009 г. е била началник на отдел в министерството на регионалното развитие, а преди това е работила в
агенцията за закрила на детето и като адвокат. "Десет години се занимавам със социални въпроси и темата ми е близка",
каза Костадинова. Тя добави, че след като се запознае с екипа и постигнатото, ще обяви приоритетите си.
Попов е вторият зам.-министър, който напуска екипа на Младенов. Преди това си тръгна Христина Митрева, тъй като

беше назначена за шеф на НОИ. След малко повече от година тя беше принудена да подаде оставка под натиска на
министъра на финансите Симеон Дянков и премиера Борисов.
Официалната безработица пада
Безработицата през май е била 8.87%, похвали се социалният министър Тотю Младенов, минути след като съобщи,
че уволнява заместника си Красимир Попов, чийто ресор беше пазарът на труда. Броят на безработните в края на
месеца е бил 328 533, или с 15 500 по-малко спрямо април. Младенов за пореден път заяви, че реалната безработица
е измерваната от Агенцията по заетостта (само регистрираните в бюрата по труда), а не съобщаваната от
Националния статистически институт, според който безработицата е стигнала 12% от икономически активното
население. Като доказателство за намалението Младенов посочи, че по данни на НОИ към края на април
получаващите обезщетения за безработица са били 119 474, докато преди година са били с 33 хил. души повече. По
данните, че по-малко от 60% от населението в трудоспособна възраст работи, Младенов коментира, че
заетостта е друг въпрос. "Демокрацията изисква и лична отговорност от индивида. Не виждам по-добър стимул за
намиране на работа от възможностите за безплатно обучение, квалификация и субсидирана заетост", добави
той.
√ Цял ден без търговски регистър
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/02/1099832_cial_den_bez_turgovski_registur/
Онлайн търговският регистър до късно днес вечерта беше офлайн. Гражданите и бизнесът нито имаха достъп до данните
за фирмите, нито можеха да подават по интернет заявления за вписване и финансови отчети.
След месеци на силно затруднен, но все пак възможен достъп до регистъра днес стопанисващата го Агенция по
вписванията призна, че хората няма смисъл да опитват да влизат в една от най-важните бази данни в държавата.
В 19 ч. обаче системата беше отворена. Според ИТ специалисти това стана възможно само защото е свършило работното
време на агенцията и единственият действащ сървър на регистъра е бил отворен за потребителите. Източници на
"Дневник" съобщиха, че съществена роля е изиграло и посещение на хора от ДАНС в агенцията, които "проверили
ситуацията". Утре отново ще има проблеми, твърдят специалистите.
Преди това сайтът на регистъра посрещаше със съобщението: "Уважаеми клиенти, поради обновяване на системите
временно няма да има достъп до портала на търговския регистър. Услугите, свързани с регистъра, ще бъдат достъпни в
службите по регистрация към Агенцията по вписванията. Извиняваме се за причиненото неудобство!"
"Търговците не могат да направят справка за евентуални контрагенти, за партньори, за това кой управлява едно
дружество, какво му е състоянието, ако искат да сключат договор с него. Това е пълно затъмнение", заяви Наталия
Събева от Българската стопанска камара.
"Търговският регистър не е сайт на институция и затова е недопустимо да няма достъп. Той трябва винаги да работи, а не
Агенцията по вписванията да обяснява, че е там, а само временно няма достъп", коментира Лъчезар Богданов от
"Индъстри уоч".
Когато регистърът е офлайн, всеки, който иска да направи най-елементарна справка за дадена фирма, ще трябва да ходи
на гише до Агенцията по вписванията. Там ще се сблъска със собственици на ООД, които трябва да подават финансови
отчети, и с всички, които са променили управлението или собствеността във фирмата си или искат да регистрират нова.
Срок, в който "неудобството" окончателно ще бъде прекратено, не е обявен, а опитите на "Дневник" да се свърже с
някой от ръководството на агенцията бяха безуспешни. От Министерството на правосъдието казаха, че са получили
уверение, че няма да бъдат изгубени данни.
Наскоро стана известно, че агенцията и политическият кабинет на министъра на правосъдието Маргарита Попова са
получили премии точно заради търговския регистър. Досега никой не е отговорил с какво хората, управляващи
информацията за всички фирми в България, са заслужили бонуси, след като търговският регистър от месеци е достъпен
"на късмет", а реформата в него го затваря и прави платен от 2012 г.
Агенцията по вписванията за часове смени обяснението си за срива на търговския регистър. Отначало то беше, че "във
връзка с изтичането на крайния срок за подаване на финансови отчети на едноличните търговци - 31 май, порталът е
изключително претоварен". После беше "обновяване на системите" и според ИТ специалисти не е задоволително.
Според източници на "Дневник" проблемът идва от срив в т.нар. клъстър от сървъри, на който се съхраняват всички
данни за фирмите в България. Тази ситуация е изключително опасна, тъй като може да доведе до загуба на информация,
което ще е пагубно за фирмите и за търговския оборот.
√ Около 120 компании са фалирали у нас от началото на годината
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/06/02/1099744_okolo_120_kompanii_sa_falirali_u_nas_ot_nachaloto_na/
Около 120 компании са обявили несъстоятелност от началото на тази година за петте месеца. Това показват данни за
несъстоятелността у нас на "Кофас България", част от международната компания за управление на вземания и кредитно
застраховане "Кофас".
Според тяхната справка през миналата година общият брой на тези фирми е бил 294, а през 2009 г. компаниите,
изпаднали в несъстоятелност, са били 437.
"Проблемът според нас е в голямото количество на т.нар. фактически фалити, посочиха от "Кофас". Това са фирми, които
са неплатежоспособни, но разходите и сроковете на процедурата са такива, че отказват кредиторите да си търсят
вземанията по съдебен ред.
"Държавните такси за започване на производството невинаги са по силите на кредиторите, а сроковете, в които се
проточва една процедура по обявяване в несъстоятелност и осребряване на имуществото, обикновено отказват
евентуалния кредитор", обясниха още от "Кофас".

Разходите, свързани с процедурата се покриват от сумата на активите на дружеството, но проблемът е именно в това, че
обикновено компании, на които се налага да обявят фалит нямат достатъчно активи, от които да се покрият тези
разходи. През февруари тази година от Българска стопанска камара прогнозираха, че през 2011 г. се очаква нарастване
на фалитите заради влошеното финансово състояние на предприятията и увеличението на лошите кредити.
От "Кофас" отчитат, че до момента през тази година се запазва темпът на закъснение при плащанията и остава средно 60
дни след датата на падеж. През 2008 г. плащанията са забавяни средно между 60 и 90 дни, докато през 2009 г., когато
кризата навлезе осезаемо у нас, този срок е бил почти двойно по-дълъг – между 120 и 150 дни.
Миналата година от "Кофас" отчетоха, че през 2009 г. е имало 54% ръст на забавените плащания между компаниите в
България. Тогава над две трети от сделките между фирмите у нас са се плащали със закъснение, като ситуацията не е
била по-различна от тази в Централна и Източна Европа.
Положителната тенденция, която се забелязва обаче, е, че има увеличаване на сроковете на договорните плащания,
тоест увеличава се срокът на отложеното плащане до падеж. Нарастването е от приблизително 45-60 дни през 2010 г. на
65-100 от началото на тази година.
Връщането към по-дълъг период на отсрочка за плащанията между контрагентите свидетелства за увеличаване на
доверието, коментираха от "Кофас". Това се наблюдавало и по отношение на сроковете, които се дават към български
компании от чужбина, посочиха още оттам.
Според данни на Министерството на правосъдието през 2010 г. са водени 1028 дела за несъстоятелност, а две години
по-рано - през 2008 г., те са били 509. Статистиката на Агенцията по вписванията показва, че през 2008 г. е имало 239
фалита, а през миналата година от Търговския регистър са заличени 428 дружества.
Откритите производства по несъстоятелност през 2010 г. са били 523. През 2009 г. броят на фирмите в процедура по
несъстоятелност е бил 339, а през 2008 г. - 274.
Вестник Класа
√ Мооdy's оряза рейтинга на Гърция с три степени
http://www.klassa.bg/news/Read/article/170701_%D0%9C%D0%BE%D0%BEdy%27s+%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%
B0+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%
86%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+
Международната рейтингова агенция Moody's понижи с три единици кредитния рейтинг на правителствените дългови
книжа на Гърция в местна и чуждестранни валути - от B1 на Caa1 с отрицателна перспектива, съобщиха световните
агенции. Институциите в подобна оценка се отличават с много слаба финансова сигурност, те може да са просрочили
задълженията си или да има съмнения по отношение на редовността на плащанията.
Според рейтинговата агенция вероятността Атина да спре да погасява задълженията си навреме е вече около 50%, a
неуспехът на властите да постигнат фискалните си цели през тази година е сигнал, че и бюджетът за 2011 г. няма да бъде
спазен. Анализаторите смятат, че тройката кредитори (МВФ, ЕЦБ и Европейската комисия) ще поискат в бъдеще частните
кредитори на гърците да поемат част от орязания дълг като условие за предоставяне на допълнителна помощ. Гърция
няма да бъде оставена да фалира, защото това ще дестабилизира цялата еврозона, се посочва още в съобщението на
Moody's. “Решението на Moody’s е повлияно от ширещите се слухове в пресата, че гръцкото правителство не е способно
да спази задълженията си към институциите от тройката и да изпълни програмата за приватизация”, се казва в
официалния отговор на гръцкото министерство на финансите, цитиран от GRReporters.
Новината веднага се отрази на еврото и то започна да пада. По-късно обаче единната европейска валута получи
подкрепа след изказването на германския канцлер Ангела Меркел, че еврото е стабилна валута, но някои страни от
еврозоната изпитват „проблем с конкурентоспособността”. „Разберете – нямаме проблем с еврото като парична
единица. То е стабилна валута, особено ако погледнем курса му по отношение на долара”, заяви Меркел. Тя обаче
подчерта, че някои страни от еврозоната имат „проблем с конкуренцията и конкурентоспособността”, правейки намек за
държави като Гърция, Португалия и Ирландия. Очаква се днес представителите на надзорната тройка да излязат с
преглед за икономическата и финансовата ситуация в закъсалата Гърция.
От друга страна, орязаният рейтинг на Атина отново подпали дискусията за излизането на страната от еврозоната и
връщането й към драхмата. Според водещи представители на банковите среди в южната ни съседка правителството
трябва веднага да пристъпи към едно меко орязване на дълга от порядъка на 30-40%, посочи GRReporters. Според друг
шеф на банка местните банки се подготвят за евентуално връщане към драхмата.
Според "Файненшъл таймс" предварителният доклад, от който зависи отпускането на следващия транш от 12 млрд. евро
на 29 юни, е бил представен на европейските финансови лидери. Късно в сряда те си дадоха среща във Виена.
Дискусията е започнала със спор между Германия и Европейската централна банка за ролята на частните кредитори.
Финансовата институция подкрепи идеята да се предложи на частните банки да заменят дългови книжа на Гърция с
нови държавни облигации, гарантирани с държавни активи. Все още обаче европейските лидери не са постигнали
споразумение по идеята за специална структура, вероятно базирана в Брюксел и под контрола на ЕС, която да ръководи
приватизацията в Гърция. Публикации в световния печат посочиха, че Атина ще се нуждае от нови заеми за 30 млрд.
евро през 2012 и 2013 г. срещу безпрецедентна международна намеса в събирането на данъци и програмата за
раздържавяване. Проблемът е, че част от парите ще дойдат от данъкоплатците от големите икономики начело с
Германия. Берлин настоява някои от частните кредитори на Гърция да поемат част от бремето по финансирането на
Атина. До редакционното приключване на броя не бяха излезли допълнителни подробности от срещата във Виена и
какво са се разбрали европейските финансови лидери.

Вестник Стандарт
√ Съветничка на Бойко става зам.-министър
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-06-03&article=369644
Съветничка на премиера Бойко Борисов поема европроектите в социалното министерство. Генерала направи вчера
поредната изненадваща промяна в правителството. Той освободи досегашния зам. социален министър Красимир Попов
и повери поста му на Деяна Костадинова. Дамата бе съветник на премиера по юридическите въпроси и социалната
политика.
Рокадата бе обявена на извънреден брифинг от социалния министър Тотю Младенов. "Мое желание и желание на
премиера е усвояването на средствата по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" да става по-бързо",
каза Младенов.
Отстраняването на Попов обаче изненада подчинените му. "Той е най-добрият специалист по европари в България, но
стана жертва на лобистки интереси, породени от група депутати в ГЕРБ", скочиха избраници от мнозинството в
парламента. Те коментираха, че Попов не се е поддал на натиск и отказал да пусне неизпипани европроекти. Докато
съобщаваше за отстраняването на заместника си, Тотю Младенов няколко пъти похвали работата на Попов. Министър
му благодари за усилията, които е положил на поста в последните две години. "Много неща се подобриха оттогава, ние
заварихме изплатени само 30 млн. лв. по програмата, в момента сумата е 250 млн. лв.", отчете социалният шеф. Той
обаче коментира, че през последните месеци е бил занижен контролът върху Агенцията по заетостта, която е един от
големите разпоредители с пари от европрограмата.
Новият зам.-министър на труда Деяна Костадинова обясни, че от две години наблюдава работата на социалното
министерство и управлението на парите по еврофондовете. Тя разчитала и на опита си в МРРБ, където от 2007 до 2009 г.
е била началник на отдела за оценка на риска и нередностите по програмата "Регионално развитие".
Вестник Пари
√ Евроконсултанти искат по-бърза оценка на иновативните проекти
http://pari.bg/static/pdf/pages/07.pdf
Money.bg
√ Пълен достъп до трудовия пазар за българи и румънци искат евродепутатите
http://money.bg/section/id_11
Евродепутатите от специалната комисия, която обсъжда мерките за справяне с финансовата, икономическата и
социалната криза, призоваха за пълно отваряне на пазара на труда в Европейския съюз. В окончателния си доклад, приет
тази седмица, комисията даде поредния политически знак за свалянето на ограниченията за работниците от България и
Румъния, съобщи в предаването „Европа сега" евродепутатът от групата на Европейската народна партия Илиана
Иванова. Десет държави в ЕС обявиха, че искат да изчакат до края на преходния период - до края на 2013 година, за да
отворят напълно пазарите си на труда за българските и румънските граждани. Въпреки това Илиана Иванова се надява
някои от тези десет държави да премахнат ограниченията за българите още до края на тази година, предаде Дарик
радио.
„В този доклад както и в първия междинен доклад на комисията намери място текст, който призовава страните членки
да отворят трудовите си пазари, насърчава мобилността, правото на всеки европейски гражданин да работи където
пожелае и да има равни права. Нещо, което би трябвало да бъде едно от основните достижения на единния европейски
пазар и нещо, към което трябва да се стремим. За съжаление все още десет държави не са достигнали до тази идея.
Знаете за спекулациите с Холандия, Франция, които искаха да затягат, вместо да разхлабват ограниченията за българи.
Към момента обаче няма официално предприета такава мярка, само слухове и спекулации по-скоро и наистина се
надявам това да не се случи още повече след посещението на премиера Борисов в Холандия преди няколко дни", каза
Иванова. По думите й е станало достатъчно ясно и на холандските представители, че българските граждани не
представляват заплаха за техния трудов пазар, само биха могли да спечелят от отварянето на трудовите си пазари и
запълването на пазарни ниши, които така или иначе не могат да се запълнят от местната работна ръка.
Депутатката изрази надежда до края на годината ако не всички 10, то поне някои от тези страни да махнат
ограниченията. „За мен въпросът е политически. Икономически обяснения и причини до момента не съм видяла
достатъчно аргументирани. Продължаваме да лобираме", каза Иванова.
Договорът за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз през 2007 г. предвиждаше ограниченията
за свободно движение на работници от двете държави да отпаднат от 1 януари 2012 година. Другите страни членки
обаче може да поискат още две години отсрочка, ако сметнат, че трудовият им пазар е застрашен. В края на април
Австрия и Германия обявиха, че ще изчакат с отварянето на пазарите си за работници от България и Румъния и такава
била позицията на общо 10 страни членки на ЕС.

***
Публикации за борбата със сивия бизнес
Вестник Дневник
√ Ваньо Танов: 90% от контрабандата на цигари идва от ЕС
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/06/02/1099760_vanyo_tanov_90_ot_kontrabandata_na_cigari_idva_ot_es/
От Гърция идва най-големият внос на контрабандни цигари в България, а 90% от целия нелегален импорт е от страни от
Европейския съюз. Това съобщи директорът на Агенция "Митници" Ваньо Танов.
Той уточни, че тъй като Гърция е държава от ЕС, митниците нямат правомощия да проверяват влизащите оттам
транспортни средства. Като цяло около 30% от изпушените у нас цигари са нелегално внесени или произведени.
Танов обясни, че в последните години схемите за трафик се усложняват. Произведени в Украйна и Молдова цигари
преди са били внасяни през Румъния, но след като северната ни съседка монтирала скенери на сухопътните си граници,
каналите били пренасочени към Египет, откъдето пък потеглят към Гърция и Италия и идват в България.
"Това е международна престъпна мрежа, която не може да се контролира само от български играчи. За това е
необходимо подобряване на международното сътрудничество", каза Танов.
Шефът на митниците представи данни, според които 64% от всички заловени контрабандни цигари са били без
бандерол, като една четвърт от тях била предназначена за българския пазар, а останалите трябвало да стигнат до
различни държави от ЕС. Други 35% са били освободени от облагане (Duty free) и почти цялото количество от тях било за
трети страни.
Цигарите без бандерол се произвеждат в лицензирани фабрики, но за тях не се плащат акцизи и ДДС, тъй като се
обявяват за износ. Те се разпределят в трети държави, предимно в Африка, и след това се връщат по контрабанди
канали в ЕС и се продават на по-ниски цени. Танов призна, че има и български цигари, които се произвеждат за износ, но
след това се продават тук.
Финансовият министър Симеон Дянков заяви, че акцизите върху цигарите ще останат без промяна до 2015 г. Той обясни,
че рязкото поскъпване през 2010 г. е било наложено с цел да се намали пушенето и ефектът бил постигнат.
Вестник Сега
√ 17 000 души са "заети" в бизнеса с контрабандата на цигари
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9312&sectionid=16&id=0000102
Близо 17 000 души работят в престъпния бизнес с контрабандата на цигари, в който се въртят 600 млн. лв. годишно. Това
сочат данни от проучване на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). Според него 15 000 са пласьорите на
дребно, 1300 са заети в продажбите на нелегални цигари с мастербокси, 30-40 са "склададжиите", които продават на
едро, а на върха на пирамидата нещата контролират между 5 и 7 главатари.
То бе представено на международна конференция, на която вчера присъстваха ръководствата на митниците от Турция,
Гърция, Македония, Сърбия и Румъния, хора от ОЛАФ и на Генералната дирекция "Такси и митнически съюз" на ЕК,
както и представители на най-големите български и световни компании. Те признаха, че незаконните цигари имат
сериозен дял от пазара на тютюн в страните от съюза. А това рязко увеличава приходите за организираната престъпност,
която достига до 1% от БВП в страни като България и същевременно създава дългосрочна заплаха за целия ЕС. Според
данните печалбите от контрабанда на цигари вече надвишават значително тези от наркотрафика.
"От влезлите на нашия пазар нелегални цигари тук остава 1/4, а другите 3/4 заминават за страни от ЕС. Преди се
консумираха известни марки, внесени контрабандно, а сега има главно напълно неизвестни марки", обяви шефът на
митниците ВаньоТанов. По негови думи 70 на сто от задържаните папироси минават през вътрешна за ЕС граница, 3 на
сто са по тази с Турция, а само малък процент влизат през Сърбия и Македония. В момента основният поток е от Гърция.
Танов се похвали, че през 2010 и 2011 г. митниците са задържали рекордни количества цигари. Хванатите папироси без
бандерол са 64 % от общото количество, следват тези с надпис DUTY FREE и само 1% са тютюневите изделия с чужд
бандерол. Общо хванатите контрабандни цигари за първите пет месеца са 124.3 млн. къса.
------ОБЕЩАНИЕ
Финансовият министър Симеон Дянков призна, че рязкото вдигане на акциза е стимулирало контрабандата. Той обаче
посочи три причини, поради които е била направена тази стъпка. Първата е, защото правителството искало да откаже
повече хора от пушенето. Сега той бил доволен, че само за последната година 4.3% са спрели тютюна. Втората причина
се кореняла в трудните реформи, които трябвало да се правят в началото на управлението, а третата била
макроикономическа и целяла да вкара повече пари в бюджета по време на криза. Дянков смята, че ефектът сега е много
положителен и обеща България да не вдига акциза на цигари до 2015 г.
Ако се сбъдне мечтата му българите да спрат да пушат, бюджетът ще се продъни. В момента 12% от приходите в него се
крепят на полученото от цигарите. Процентът в Англия и Франция е малко над 1, сочи изследване на ЦИД.

Вестник Новинар
√ 11 000 фирми са свързали касовите си апарати с НАП
http://novinar.bg/news/ikonomika_MzU5Mzs0MQ==/
Над 11 000 фирми вече са свързали касовите си апарати с информационната система на Националната агенция за
приходите. Според договорката между финансовия министър Симеон Дянков, шефа на приходната агенция Красимир
Стефанов и представители на фармацевтичния бранш до края на август връзка със системата на данъчните трябва да
имат още 10 000 апарата на вносители, производители и търговци с лекарства. До края на септември предстои
регистрацията на още 190 000 фискални устройства на регистрираните по ДДС фирми.
Срокът за търговците с течни горива вече изтече на 1 януари 2011 г. До 30 септември 2011 г. такава връзка с приходната
агенция са длъжни да осигурят всички регистрирани по Закона за добавената стойност дружества. За всички останали
търговци крайната дата е 31 март 2012 г.
От приходната агенция коментираха, че в повечето случаи търговците изчакват крайния срок.

