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√ И административната реформа ще трябва да се реформира 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/07/12/1122259_i_administrativnata_reforma_shte_triabva_da_se/ 
Административната реформа в България се фокусира главно върху съкращаване на щатове и няма да подобри в 
достатъчна степен нито работата на чиновниците, нито бизнес средата. Такава е оценката на Европейската комисията за 
Националната програма за реформи, изготвена от България, и Конвергентна програма за 2011 - 2014 г., цитирана от в. 
"Сега". 
Според евроекспертите тромавите бюрократични процедури унищожават ефекта от ниските данъци в България. Докато 
съкращава щатове, правителството не прави достатъчно да отстрани други тежки проблеми в работата на 
администрацията - липсата на приемственост, политически зависимости на чиновниците, отсъствието на мерки за 
повишаване на знанията и уменията им. 
Не е достатъчно ефективна и борбата с корупцията в средите на регулаторните органи и институциите, свързани със 
защита на конкуренцията, и това влияе отрицателно както върху общото икономическо и социално развитие на 
държавата, така и върху усвояването на еврофондовете, пише в оценката. 
Еврокомисията сочи като примери за важни контролни органи с недостатъчен капацитет за ефективен контрол 
Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Агенцията за обществени поръчки (АОП). През 2009 г. АДФИ е 
извършила последващ контрол на едва 12% от обявените обществени поръчки, при това без да следва модел за оценка 
на риска, а АОП не може да проследява отправените препоръки при предварителния контрол. 
Вътрешните процедури, одобрявани от различните институции при обществените поръчки, затрудняват установяването 
на конфликт на интереси, а предвидените санкции нямат достатъчен превантивен ефект, се отбелязва в оценката. 
От Министерството на финансите са взели предвид препоръките на евроекспертите. Очаква се на заседанието днес 
правителството да приеме план за действие по препоръките. В петък представителството на ЕК организира публична 
дискусия по темата. 
В края на май правителството прие доклад на Съвета за административна реформа за сектора "Държавно управление" 
за  2001 - 2009 г. В него за пръв път бяха съобщени реално заетите щатове в централната и общинската администрация. В 
предоставените данни обаче липсваха числа за работещите в МВР, военното министерство, съдебната система, 
учителите и лекарите. 
Идеята на финансовия министър Симеон Дянков, който отговаря за тези промени, е да се реформира предимно 
общинската администрация и броят й да отговаря на актуалното демографско състояние. В доклада  2001 - 2009 г. 
населението на страната е намаляло с 327 385 души, но броят на заетите в сектор "Държавно управление" се е увеличил 
с 30 378 души, сочи докладът. 
 
√ Вече има регистър на длъжниците 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/07/12/1122198_veche_ima_registur_na_dlujnicite/ 
Информацията за всички длъжници в страната вече е събрана в регистър. Той е към Камарата на частните съдебни 
изпълнители и работи от вчера. В регистъра са въведени данните за всички дела при частните изпълнители. 
Така всеки ще може да направи справка дали бизнес партньорът му например дължи пари на банка, фирма или 
гражданин. В съобщението на камарата е уточнено, че всеки може да поиска справка за себе си. Това удостоверение пък 
се изисква от контрагентите при сделки или други търговски отношения, за да не се разчита само на "честната дума" на 
партньора. 
Цената на справката за гражданите и фирмите е 10 лв. и сумата се превежда предварително по банков път. В 
седалището на камарата няма да се издават удостоверения, а това ще може да става в кантората на всеки частен 
изпълнител. 
Новият регистър ще улесни и работата на гилдията, тъй като ще позволява на всеки частен изпълнител да провери дали 
при други негови колеги няма дела срещу един и същи длъжник. 
"Справката има единствено и само информативен характер за наличието или не на вписване в регистъра към посочения 
в нея момент и не поражда никакви права, задължения или отговорности за издалия я съдебен изпълнител, за камарата 
на частните съдебни изпълнители или за трети организации и лица", се уточнява в съобщението за новата услуга. 
 
√ Скоростта на плащанията по еврофондовете падна през първото полугодие на годината 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/07/12/1122282_skorostta_na_plashtaniiata_po_evrofondovete_padna_prez/ 
Скоростта на плащанията по седемте оперативни програми, финансирани от еврофондовете, през първите шест месеца 
на годината падна на 41.6 млн. евро средно на месец при 59 млн. евро година по-рано, показват данните на 
Министерството на финансите. 
 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/07/12/1122259_i_administrativnata_reforma_shte_triabva_da_se/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/07/12/1122198_veche_ima_registur_na_dlujnicite/
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/07/12/1122282_skorostta_na_plashtaniiata_po_evrofondovete_padna_prez/


Причина за по-малкото разплатени средства (общо 105 млн. евро) спрямо миналата година е, че през юни 2010 г. по 
програма "Конкурентоспособност" бяха преведени 199 млн. евро по инструмента JEREMIE, въпреки че реално парите все 
още не са стигнали до бизнеса. Не е уместно да се сравнява по месеци, защото плащанията не са ритмични, коментира 
министърът по еврофондовете Томислав Дончев. 
Според него тепърва предстоят големите плащания в жп, пътния и водния сектор. Целта е до края на годината да 
разплатим 20% от бюджета по седемте оперативни програми, който възлиза общо на над 8 млрд. евро, уточни Дончев. 
Към 30 юни разплатени са общо малко над 1 млрд. евро, което е около 8%, сочат данните на финансовото ведомство. 
Според информационната система за управление на еврофондовете ИСУН реално изплатените средства са 12.5%. 
Разликата идва от факта, че Министерството на финансите отчита колко пари ни е възстановил реално Брюксел, докато 
ИСУН - платените на бенефициентите. 
Най-много средства от началото на годината са платени през април - 61.4 млн. евро, а най-малко през януари - 26.4 млн. 
евро.  Отличникът сред програмите пък е "Транспорт", която е увеличила над три пъти скоростта си на разплащане от 35 
млн. евро преди година на 119 млн. евро сега. В края на юни Министерството на финансите съобщи, че е изпратило 
искане до Брюксел за възстановяване на още 40 млн. евро за магистрала "Тракия" и метрото. 
Другите две програми, които са разплатили повече средства през 2011 г., са "Околна среда" и "Техническа помощ". 
Ръстът по "Околна среда" можеше да бъде още по-голям, ако България сама не беше спряла временно плащанията си по 
програмата, докато не получи уверения от Брюксел, че всичко е наред със системите за проверка. 
Без промяна са плащанията по "Административен капацитет". "Регионално развитие" и "Човешки ресурси" са платили 
средно с 3.5 млн. евро по-малко спрямо първото полугодие на 2010 г., показват данните на финансовото ведомство. 
Еврокомисията отчита положително положените през последните две години от българските власти усилия за 
подобряване на разнообразието и качеството на операциите по програма "Човешки ресурси", се казва в отговора на 
генерална дирекция "Заетост" до "Дневник". По данни на Брюксел България е договорила 50% от средствата и е усвоила 
около 12% от Европейския социален фонд. 
Това, което иска да види Брюксел, е ускоряване на плащанията, за да се избегне рискът от загуба на средства през 2012 и 
2013 г. Тази година е последната възможност за "голям скок напред", за да се ускори усвояването на средствата, 
заявяват от ГД "Заетост". 
 
Вестник  Класа 
 
√ МВФ: Не сме готови да обсъждаме нов спасителен план за Гърция 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/174924_%D0%9C%D0%92%D0%A4%3A+%D0%9D%D0%B5+%D1%81%D0%BC%D0%B
5+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%B4%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B
4%D0%B0%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F 
Международният валутен фонд (МВФ) и европейските партньори все още не са готови да обсъждат детайли по нов 
спасителен заем за Гърция. Това обяви генералният директор на фонда Кристин Лагард в понеделник, цитирана от 
„Блумбърг“. Изказванията й идват в момент, когато облаците, надвиснали над Испания и Италия, че ще бъдат 
следващите, изправени пред дълговата криза, се сгъстиха.  
„Според мен не е моментът да дискутираме условията, сроковете и размера на евентуален план и нищо не бива да се 
приема за гарантирано“, посочи още новият шеф на МВФ и призова Атина да се постарае повече за справяне с 
проблемите. „Гърция свърши много работа, за да намали дефицитите и да си върне бюджетното равновесие до 5% от 
БВП. Това е забележително постижение. В същото време обаче всички знаем, че не е достатъчно, че трябва да се 
направи повече и че решението на настоящите проблеми трябва да бъде уредено между партньорите, каквито са 
гръцкото правителство, тройката МВФ, ЕК и ЕЦБ и други страни”, обясни новият шеф на фонда. Тя подчерта, че в 
разговорите за намиране на решение трябва да участват всички гръцки представители - както членовете на 
правителството, така и тези от опозицията. Фондът не е машина за пари и затова спасителните програми трябва да 
включват макроикономически мерки, както и реформи, посочи още Лагард. Делът на МВФ в настоящия спасителен пакет 
за Гърция в размер на 110 млрд. евро е 30 млрд. евро. Останалите пари идват от ЕЦБ и ЕС.  
За Италия, за която също се носят слухове, че е на прага на гръцката криза, тя препоръча да се потърсят начини за 
ускоряване на икономическия растеж, който ще върне доверието на пазарите. По думите й според последния преглед 
на икономиката на Ботуша, направен от МВФ, някои от цифрите са отлични. Все пак е решаващо страната да успее да се 
пребори с бюджетния дефицит и да го свали под 3 % до 2012 г.  
Пазарите обаче не останаха много доволни от неяснотата покрай участието на фонда в нов спасителен план. Еврото се 
срина до 4-месечно дъно спрямо долара и докосна нива от 1,3837 долара, като спадът му спрямо швейцарския франк 
дори бе още по-значителен. Лошите новини стигнаха първо до азиатските борси, където основните индекси се понижиха 
с 1,4% и 3,1%. За регионалния MSCI Asia Pacific спадът бе 1,9%, в Япония Nikkei 225 отстъпи с 1,4%, а китайският Shanghai 
SE Composite загуби 1,7%. По-късно червената вълна достигна и до европейските акции, като водещи по спад бяха 
ценните книжа на банките.  
 
√ ЕКОФИН обмисля намаляване на лихвите по заемите на Гърция 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/174920_%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%A4%D0%98%D0%9D+%D0%BE%D0%B1%D0
%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%
B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0
%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F 
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Финансовите министри на еврозоната обсъждат намаляване на лихвите и удължаване на падежите на плащанията на 
заемите, отпуснати на закъсалите европейски страни, съобщи председателят на еврогрупата Жан-Клод Юнкер след 
среща на ЕКОФИН в понеделник вечерта. 
В случая с Гърция конкретно се обсъжда намаляване на лихвите и по въпроса работи екип от експерти, категоричен бе 
той. Освен това страните, използващи еврото, са заявили готовност да увеличат обема на своя фонд за финансова помощ, 
който в настоящия момент има капацитет за отпускане на 400 млрд. евро заеми. Холандският финансов министър Ян 
Кеес де Ягер потвърди, че еврозоната вече е открита за възможността да се допусне в Гърция селектиран дългов дефолт 
в рамките на нов спасителен план за страната. Това бе първоначалният германски вариант. Министрите от еврозоната се 
борят да договорят нов спасителен план за Гърция, който да включва частния сектор, но са разделени по въпроса дали 
да не допуснат възможността да се разреши частично неизплащане на задълженията. 
В същото време гръцкият премиер Георгиос Папандреу е поискал от европейските лидери да сложат край на споровете 
относно мерките срещу дълговата криза, която заплашва да се разпространи в нови страни от еврозоната, предаде АФП. 
„Няма място за нерешителност и грешки”, заявил е Папандреу. В писмо до лидера на еврогрупата Жан-Клод Юнкер 
гръцкият премиер е изразил съжаление, че европейските лидери се поддават на „какофонията, вместо да се 
споразумеят по единен план, което създава още повече паника”. 
Финансовите министри обаче не си дадоха краен срок, в който да обявят новите по-гъвкави мерки за справяне с 
дълговата криза. Според някои представители от еврозоната конкретни решения за Гърция трябва да бъдат взети на 
следващата среща на еврогрупата в края на юли. Германският финансов министър Волфганг Шойбле обаче заяви, че има 
време до септември.  
Темата за дълговата криза и пренасянето й от периферията към ядрото на еврозоната бе основната и на вчерашното 
заседание на министрите на финансите от Европейския съюз. 
Френският министър на икономиката Франсоа Бароен приветства „безупречната” политическа воля на еврозоната за 
създаване на втори помощен план за Гърция, който трябва да бъде изготвен „бързо”. Той обясни, че сроковете са 
скъсени и още щом планът бъде готов, ще влезе в действие. Испанският премиер Хосе Луис Сапатеро пък се опита да 
успокои пазарните атаки към неговата страна като заяви, че финансирането за испанския дълг е „гарантирано”. 
Премиерът заяви, че въпреки нарастващите лихви трябва да има „абсолютно спокойствие” за финансирането на 
държавата. „Планът за финансиране на нашия дълг има всички гаранции”, заяви Сапатеро на пресконференция с 
председателя на Европейския съвет Херман Ван Ромпой след като двамата обсъдиха реформите в Испания и хаосът на 
международните пазари. 
Лидерите на еврозоната обмислят провеждането на спешна среща в петък, посветена на кризата на дълга, съобщи АФП, 
позовавайки се на дипломатически източник. Председателят на Европейския съвет Херман ван Ромпуй заяви, че такава 
среща „не е изключена”.  
Европа ще помогне на банките, провалили се на стрес тестовете 
ЕС ще окаже подкрепа на провалилите се банки на стрес тестовете. Това реши вчера  
Съветът на финансовите и икономическите министри на ЕС, съобщи РИА „Новости“. 
„Необходимите мерки ще бъдат предприети на европейско ниво“, се подчертава в документа. Окончателните резултати 
трябва да излязат в петък вечерта. С особена загриженост ще се следят резултатите на италианските банки. А според 
публикации на испанския вестник АВС 6 испански банки, включително пет спестовни каси и една банка със среден 
размер на пазарната си капитализация не са издържали стрес тестовете. Настоящото решение на ЕКОФИН трябва да 
намали риска от „ефекта на доминото“ в европейската финансова система, ако еврозоната реши да приеме „ограничен 
фалит“ по отделни държавни дългове. Вариантът се разисква в случая на Гърция.  
 
Вестник Труд 
 
√ Разнобой в ГЕРБ за шефа на НОИ 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=961783 
Депутати от ГЕРБ не одобряват кандидата за шеф на Националния осигурителен институт, предложен от 
вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков. Той издига за поста бившия зам.-шеф на комисията по финансов 
надзор от квотата на НДСВ Бисер Петков. Депутати от управляващата партия обаче подкрепят Светлана Ангелова, зам.-
председателка на социалната комисия. Най-силно за нея лобира Пламен Нунев, който е член на централното 
ръководство и минава за много доверено лице на вицепремиера и вътрешен министър Цветан Цветанов. 
Народните избраници са гневни на Дянков заради намерението да обложи с данък безотчетните им пари и държат да 
му покажат недоволството си, като създадат проблеми с неговия кандидат за НОИ. Очаква се премиерът Борисов да 
реши конфликта. 
Спорът е между финансовия министър Симеон Дянков, който налага бившия зам.-шеф на Комисията по финансов надзор 
от квотата на НДСВ Бисер Петков, и голяма част от депутатите от управляващата партия. 
Избраниците стоят зад колежката си от Русе Светлана Ангелова, която е зам.-председател на социалната комисия. От 
партията разказаха, че за кандидатурата й лобира депутатът Пламен Нунев, който е областен лидер на ГЕРБ в Русе, член 
на централното партийно ръководство и много доверено лице на вътрешния министър Цветан Цветанов. 
По тази причина в ГЕРБ коментират, че битката за шеф на НОИ всъщност е поредният сблъсък за влияние между двамата 
вицепремиери. 
По-голямата част от депутатите от ГЕРБ бяха категорични, че няма да подкрепят кадъра на Дянков, освен ако премиерът 
Бойко Борисов не им нареди изрично. Причината е, че още му имат зъб заради изказването, че не е редно народните 
представители да получават по-високи заплати от министрите и премиера. Дянков си навлече гнева на ГЕРБ-ерите в 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=961783
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=957566


парламента и заради мнението, че парите им за представителни разходи - 1500 лв. на човек месечно, трябва да се 
облагат с данък. Друга причина е лоялността им към МВР шефа Цветанов, макар той по никакъв начин да не е афиширал 
отношение по темата. 
В ГЕРБ обаче има и избраници, които одобряват избора на Симеон Дянков за Бисер Петков, тъй като смятат, че 
управителят на НОИ трябва да е човек, който ще работи в синхрон с финансовия министър. 
В сряда вечерта на заседание на изпълнителната комисия на ГЕРБ ще се вземе окончателно решение кой да оглави 
осигурителния институт. Според запознати премиерът Бойко Борисов вече е дал благословията си за Бисер Петков, още 
повече че самата Светлана Ангелова не вярвала, че ще се стигне до избирането й. 
Още едно име се спряга за шеф на НОИ - това на досегашната подуправителка на института Весела Караиванова. Тя 
обаче била с почти нулеви шансове. 
 
Вестник Сега 
 
√ Министри и депутати спорят за 15 млрд. евро от новите еврофондове 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9651&sectionid=2&id=0000201 
За следващия програмен период - след 2014 г., България ще настоява да получи от фондовете на ЕС 15 млрд. евро, като 
11 млрд. евро от тях са за базисна инфраструктура, обяви вчера регионалният министър Росен Плевнелиев на дискусия в 
НС за кохезионната политика. "Базисна" инфраструктура са шосета, жп линии, пристанища, ВиК мрежа, пречиствателни 
станции и др. Според депутати от опозицията обаче сумата е непостижима, защото страната ни вече показва, че не може 
да усвои и 8 млрд. евро. Вчерашната дискусия показа, че в самото правителство няма яснота и съгласие към какви 
сектори да се фокусират европарите. 
"15 млрд. евро е твърде амбициозна програма", призна министърът по еврофондовете Томислав Дончева. Той бе 
категоричен, че не може да обещае 75% от тях да отидат за инфраструктура, тъй като поне 25 на сто от средствата от ЕС 
трябва да са за социална политика. Освен това в програмата "Европа 2020" никъде не е предвидено да се финансира 
базисна инфраструктура и затова на всяка среща с европартньорите Дончев поставял този проблем. "Не можем да 
говорим за сближаване между страните от ЕС, ако нямаме необходимата степен на свързаност", поясни министърът. 
Правителството обмисля да съкрати броя на оперативните програми, които сега са 7, съобщи още Дончев. "Техническа 
помощ" и "Административен капацитет" ще се слеят, възможно е да се обединят също "Регионално развитие" и "Околна 
среда". В кабинета още не са наясно как едновременно да намалят европрограмите и да фокусират европарите към 
важни сектори като здравеопазването, просветата, енергийната ефективност и туризма. България е с най-сложна 
организация в момента, Естония например ще има само една оперативна програма, стана ясно вчера. 
Плевнелиев изтъкна, че има две вълшебни думички за успеха на България в следващия период между 2014 и 2020 г. - 
"инфраструктура" и "мащабност" на проектите. Според него трябва да поискаме от Брюксел 20 млрд. евро, за да ни 
дадат поне 15 милиарда. 
"Съмнявам се, че е възможно да постигнем бюджет за следващия период от над 14 млрд. евро, защото имаме много 
ниска усвояемост на европари и защото ЕС планира да намали бюджета за следващата рамка с 5%", обяви 
соцдепутатката Меглена Плугчиева, бивш министър по еврофондовете. Тя изрази опасение, че бизнесът ще остане в 
периферията на оперативните програми. Колегата й от левицата Димчо Михалевски предупреди, че ако се сбъдне 
формулата на Плевнелиев европарите да се насочат основно върху няколко големи инфраструктурни проекта, поръчките 
за строителство ще се концентрират в няколко фирми, а другите ще останат извън играта, тъй като няма как да покажат 
достатъчно обеми и обороти. 
 
√ Кабинетът даде повече правомощия на Томислав Дончев 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9651&sectionid=2&id=0000202 
С извънредни правомощия по управлението на еврофондовете е бил натоварен министър Томислав Дончев на 
последното заседание на кабинета. Той вече ще носи основната отговорност за координацията на ресорните 
министерства и ще има оперативна независимост от тях. Дончев поема и надзора върху информационния портал за 
управлението на еврофондовете eufunds.bg, въпреки че поддържането му е задължение на финансовото министерство. 
Новите правомощия на Дончев са за сметка на силно орязаните права на съвета за координация на управлението на 
еврофондовете, в които влизат всички министерства, работещи по оперативни програми. Занапред съветът само ще 
изготвя становища и предложения, но няма да взема решения. Той няма да отговаря за приоритетите и само ще 
разглежда годишните програми по еврофондовете, без да има право да ги съгласува. Отпада и съгласуването на 
големите проекти. Съветът ще заседява и по-рядко - веднъж на два месеца. Секретарят му ще се назначава от Дончев. В 
момента регламентът предвижда секретарят да е съветник на премиера и длъжността е поверена на Юлиана Николова. 
Томислав Дончев ще ръководи изготвянето на всички нормативни актове за следващия програмен период 2014-2020 г., 
ще отговаря и за изграждането на съответната институционална организация. 
Извънредните правомощия за Дончев идват на фона на критики от ЕК за ниския процент реално изплатени средства. В 
оценката си за конвергентната програма на България за 2011-2014 г. и националната програма за реформи 
Еврокомисията отбеляза, че усвояването на евросредства остава ниско въпреки усилията на правителството. 
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***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
Вестник Дневник 
 
√ Митниците започват 24-часово наблюдение на складовете за горива 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/07/12/1122280_mitnicite_zapochvat_24-chasovo_nabljudenie_na/ 
Агенция "Митници" започна постоянно наблюдение на акцизни складове за горива в страната, заяви за "Дневник" 
директорът на агенцията Ваньо Танов. Целта е да се установят точните количества, които се внасят, произвеждат и 
продават. 
Днес митничари са започнали първо с рафинерията на "Лукойл" в Бургас, четири данъчни склада на търговеца "Лукойл 
България" и два други, от които единият на партньорска фирма, а наблюдението ще продължи 3 месеца, уточниха от 
пресцентъра на агенцията. 
През следващите три месеца ще започне наблюдение и на данъчните складове на други компании. Митничарите ще 
спират и цистерни из страната и ще замерват превозваните количества. 
Според Агенция "Митници" рафинерията в Бургас е единствената от петролния сектор, която все още не е изпълнила 
изискванията на Наредба 3 за контрол на производството и разпространение на акцизни стоки. Това е и причината да се 
започне първо с нейното наблюдение. 
С влизане в сила на наредбата всеки производител и търговец на горива трябва да има системи за измерване на 
произведеното или внесеното гориво в данъчния си склад, преди то да потегли към клиентите. 
Целта на наредбата е да се пресече сивият сектор и всички внесени и произведени акцизни стоки да бъдат обложени. 
"Лукойл България" я е изпълнил, но като единствения търговски партньор на рафинерията на вътрешния пазар също ще 
се наблюдават нейни складове. 
"Ако може с някакви количества да бъде ощетена държавата, това се случва в "Лукойл Нефтохим", обясни Ваньо Танов. 
Митническите власти ще следят движенията на горива при "Лукойл Нефтохим", което е собственик на рафинерията в 
Бургас, и четири склада на "Лукойл България", която е търговска компания и е единственият клиент на рафинерията за 
българския пазар. Другите два данъчни склада са на партньора "БМВ-2000" ООД в Благоевград и фирмата "Сакса" ООД в 
Нови Искър. Техни представители  вчера не бяха открити за коментар. 
От търговеца "Лукойл България" обясниха, че те са сред първите, изпълнили изискванията на наредбата, докато при 
рафинерията това се бави, защото изисква инвестиционна програма, която ще опитат да изпълнят до края на годината. 
Дотогава те подават информация от независим орган, който измерва производството. От "Лукойл" коментираха още, че 
"наблюдение е демонстрация на контрол и митничарите не могат да видят повече от това, което машините отчитат". 
Данъчните складове са депа, в които готовите горива пристигат от рафинерии, пристанищата или от други складове, но 
все още не са обложени с акцизи, и оттам се разпределят към крайни клиенти - бензиностанции и индустриални 
компании, които плащат акцизите, или се изнасят, при което акцизи не се дължат. Статут на данъчни складове имат и 
самите рафинерии. 
Митничарите ще наблюдават на входа всяко моторно превозно средство, което влиза в складовете на "Лукойл" и 
партньорите й, като ще проверяват и записват с какви административни документи се превозват горивата, както и 
техните количества. Същият контрол ще се установи и на изхода на данъчните складове. 
Според Ваньо Танов така с абсолютна точност ще се знае какви количества гориво се внасят от "Лукойл", какво е 
потреблението и какви са клиентите. Тъй като има по-ниски акцизни ставки на горивата за отопление, веднъж излезли 
от данъчните складове, често се злоупотребява, като продажбата на качествен дизел се представя за газьол или тежко 
гориво. 
Износът също ще се следи, като митнически служители ще проверяват както зареждащите устройства на танкерите, така 
и количествата в техните резервоари. Танов заяви, че резултатите от наблюдението ще служат и при прогнозиране на 
бюджетните приходи от акцизи върху горивата през следващата година. 
За да гарантират ефективността от наблюдението, в него ще се включат 200 човека, които на смени да следят данъчните 
складове. Отделно данните, които те въвеждат в компютрите, веднага ще са на разположение на мобилните групи, 
които ще могат да проверяват цистерните, след като тръгнат из страната. 
Подобни проверки митниците са правили и преди, но никога с толкова голяма продължителност. Целта е както в 
данъчните складове с горива, така и при тези на алкохолните компании да се проследят производственият процес и 
дистрибуцията на продуктите. 
Според Агенция "Митници" затягането на режима е прекъснало напълно нелегалното производство на алкохол в 
лицензираните фабрики и ако в момента има дестилиране в индустриални количества, това е в обекти, които не са 
регистрирани никъде и с това трябва да се борят органите на МВР. 
Като пример митничарите дават събраните до края на май акцизи от спиртни напитки, които нарастват с 52.2% на 
годишна база. При горивата пък увеличението е 8.4%. Ваньо Танов отказа да дава оценки за размера на нелегалния 
пазар на горива. 
За да покаже ефекта от прилагането на Наредба 3, шефът на митниците заяви, че една от компаниите за горива е 
започнала да внася по 20 млн. лв. акциз, след като изпълни техническите изисквания на наредбата, а преди това 
плащаните от нея акцизи са били под 1 млн. лв. на година. 
 
 
 

http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/07/12/1122280_mitnicite_zapochvat_24-chasovo_nabljudenie_na/


 
Вестник Класа 
 
√ Подготвят обществена поръчка за връзка между НАП и Агенция „Митници“ 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/174902_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D1%
82+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8
A%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B
6%D0%B4%D1%83+%D0%9D%D0%90%D0%9F+%D0%B8+%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%E2%8
0%9E%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%E2%80%9C 
Започва подготовката на обществена поръчка за изграждане на информационна система, която да свързва базите данни 
на НАП и Агенция „Митници“. Това съобщиха от Министерството на финансите в отговор на въпрос за „Класа“ кога ще 
бъде осигурено финансирането на онлайн връзката между двете приходни ведомства. Вчера в студиото на „Денят 
започва“ шефът на данъчните Красимир Стефанов коментира, че информационна система между НАП и Агенция 
„Митници“ ще спира измамите и неплащането на данъци и акцизи при сделките с горива. Софтуерът ще свърже НАП с 
данъчните складове под митнически контрол. По думите на Стефанов по този начин данъчните ще получават цялостна и 
навременна информация за пълното движение на количествата с гориво на територията на цялата страна. 
Същевременно премиерът Бойко Борисов е възложил на шефа на МВР Цветан Цветанов проверка на ДДС измамите и 
този доклад е вече в обобщен вид. Стефанов заяви, че НАП не е опънала чадър над никого и дори в момента има 
проверки над действащи политици и вицепремиер. Припомняме, че още преди да поеме поста си като финансов 
министър Симеон Дянков обяви, че именно създаването на връзката между двете системи ще е една от първите му 
задачи. 
НАП и Агенция „Митници“ са събрали към 30 юни тази година 6,1 млрд. лв., или с 422 милиона повече в сравнение със 
същия период на миналата година, отчете още Стефанов. Приходната агенция започва проверки на 164 000 трудови 
договора, сключени на половин работен ден. Ревизиите ще се извършват съвместно с „Главна инспекция по труда” и ще 
обхванат цялата страна, посочи още шефът на данъчните.  
По 330 касови апарата в час трябва да се свързват с информационната система на НАП, за да може до края на март 2012 
г. всички фискални устройства да имат дистанционна връзка с данъчните, съобщиха от приходната администрация. 
Последните промени в Наредбата за отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства удължи 
срока за осигуряването на електронна връзка до края на март 2012 г. с изключение на аптеките, които трябва да се 
свържат до края на август 2011 г. До началото на април догодина и малките търговци, които нямат регистрация по ДДС - 
т.е. годишният им оборот е под 50 хил. лв., трябва да имат електронна връзка с НАП. След промените се оказва, че около 
470 хил. касови апарата ще трябва да се свържат с компютрите на данъчните в оставащите около 1400 работни часа до 
изтичането на крайния срок. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ По 330 на час се връзват с данъчните 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-07-13&article=374261 
По 330 касови апарата в час трябва да се свързват с информационната система на НАП, за да бъдат спазени сроковете и 
до края на март 2012 г. всички фискални устройства да имат връзка с данъчните. Около 470 000 касови апарата трябва да 
се свържат с НАП в оставащите около 1400 работни часа до изтичането на крайния срок на 31 март 2012 г. Затова от НАП 
призовават фирмите да не изчакват, защото колкото повече приближават крайните срокове, толкова повече се удължава 
и времето, за което технологично ще става връзката с агенцията. 
Всеки търговец може да провери дали неговото фискално устройство може да се модифицира, за да се върже със 
системата на НАП, или трябва да си купи ново. Софтуер за проверка на възможността за доработване на касовия апарат е 
публикуван на сайта на агенцията www.nap.bg в новата рубрика "Свържете касовите си апарати с НАП". Там търговците 
могат да намерят информация за реда, сроковете и начините за осигуряване на е-връзка с НАП. Публикувана е и 
брошура с отговори на основните въпроси, свързани с осигуряването на електронната връзка, както и списък с моделите 
на фискалните устройства, които може да бъдат модифицирани и приведени в съответствие с новите изисквания. 
25 639 касови устройства вече имат дистанционна връзка с НАП. До края на август 2011 г. се очаква техният брой да 
нарасне, тъй като тогава изтича срокът, в който всички регистрирани по ДДС аптеки и дрогерии ще трябва да осигурят 
връзката на фискалните си устройства. Досега това са направили 791 аптеки и дрогерии. В края на ноември изтича 
срокът, в който търговците на зърно, регистрирани по ДДС и по Закона за съхранение и търговия със зърно, трябва да 
вържат касовите си апарати с НАП. За останалите търговци на зърно срокът е 31 март 2012 г. Информация за това кой 
модел касов апарат може да се доработи и кога се налага да се купи ново устройство може да се намери в сайта на НАП 
www.nap.bg или на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. 
 
Вестник Труд 
 
√ По 42 касови апарата на час се свързват с НАП, трябва да са 330 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=961836 
По 330 касови апарата в час трябва да се свързват с информационната система на Националната агенция за приходите, 
така че да бъде спазен срокът - края на март 2012 г. за изграждане на дистанционна връзка между данъчните и всички 
търговци с фискални устройства. 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/174902_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83+%D0%9D%D0%90%D0%9F+%D0%B8+%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%E2%80%9E%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%E2%80%9C
http://www.klassa.bg/news/Read/article/174902_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83+%D0%9D%D0%90%D0%9F+%D0%B8+%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%E2%80%9E%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%E2%80%9C
http://www.klassa.bg/news/Read/article/174902_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83+%D0%9D%D0%90%D0%9F+%D0%B8+%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%E2%80%9E%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%E2%80%9C
http://www.klassa.bg/news/Read/article/174902_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83+%D0%9D%D0%90%D0%9F+%D0%B8+%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%E2%80%9E%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%E2%80%9C
http://www.klassa.bg/news/Read/article/174902_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83+%D0%9D%D0%90%D0%9F+%D0%B8+%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%E2%80%9E%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%E2%80%9C
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-07-13&article=374261
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=961836


Това съобщиха във вторник от НАП. В момента връзката се изгражда с доста по-малка скорост. Данъчни изчислиха пред 
“Труд”, че от февруари до сега тя е около 42 касови апарата в час или общо 25 639 устройства вече са в контакт с НАП в 
реално време. 
Според последните промени в наредбата за касовите апарати срокът за осигуряването на електронна връзка за по-
голямата част от регистрираните по ДДС търговци се удължи до края на март 2012 г. Първоначално се предвиждаше те 
да се свържат през септември т.г. Само търговците на зърно, които имат регистрация по ДДС, трябва да са онлайн с 
данъчните до края на ноември 2011 г. За аптеките срокът е август. 
През март догодина обаче изтича и срокът, в който всички останали фискални устройства, независимо дали 
търговецът е регистриран по ДДС или не, трябва да са във връзка с данъчните. Това на практика означава, че около 
470 000 касови апарати ще трябва да се свържат с НАП в оставащите около 1400 работни часа до изтичането на крайния 
срок. Данъчните призовават търговците да не изчакват, защото колкото повече приближава крайният срок, толкова 
повече се удължава и времето, за което технологично ще става връзката с агенцията. 
Всеки търговец може да провери дали касовият му апарат подлежи на доработка, за да стане съвместим със системата 
на НАП, или трябва да си купи нов. Софтуер за проверка има на сайта на данъчните. 
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=695360
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